


  ససంపుట: 1   ససంచిక: 7 పుటలల: 68      విడి పప్రతి వెల: 25                డిససంబరల 2015  

ఇసంటరర్నెట లో  ఈ పుసస్తకానర్నె వివిధ ఫారర్మాటలలోల్లో ఉచితసంగా చదవవచలచ, డౌనల్లోడు చేసలకోవచలచ, అవసరమనపిసస్త  మీ వాణిజజ్యేతర 
కారజ్యేకక్రమాలకోససం మీ అసంతట మీరే దీనర్నె మలదక్రసంచలకోవచలచ! 

ససందరరసంచసండి:  http://kottapalli.in/2015/12/welcome

లలైసనలన్సు వివరలల: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Editor:     Narayana Sarma

Owned, Printed and Published by:
Kottapalli Prachuranalu,
1-127/A, Near MRO Office,
Chennekothapalli,
Ananthapuramu District
Andhra Pradesh-515101
Website: http://kottapalli.in
Email: team@kottapalli.in
Phone: 7702877670

Printed at:
Mudrica Offset Printers,
Sanyasi Raju street,
Gandhi Nagar,
Vijayawada,
Andhra Pradesh
Phone: 08662579129

RNI Registration No: APTEL/2014/62705
Postal Registration No:  HDP/008/2015-17

ససంపాదకులల:  నారయణ శరర్మా
గౌరవ సలహాదారల:  యల. సలబబ్బరజ
పప్రచలరణ: 

కొతస్తపలల్లో పప్రచలరణలల, చెనర్నెకొతస్తపలల్లో
యాజమానజ్యేసం: 

సతజ్యే - ఫసండేషన్ ఫర్ ఎ హెలల్దీ సొసలైట, చెననర్నెరల.
చితత్రాలల: 

అడవి రమలడు : 9491870753

వీరసంజనయలలల : 7799260684

ఫలైనార్రర్ట్స్ చదలవుతలనర్నె ఇతర మితలప్రలల కూడ.

వెబలైన్సుటల నరర్వహణ: 

ఆనసంద, లక
వాణిజజ్యేసం, మారర్కెటసంగల: 

క. మలల్లోకారలర్జున: 9000453887

http://kottapalli.in/2015/12/welcome
http://kottapalli.in/
mailto:team@kottapalli.in


కొతత్తపలల 3 డిససెంబరరు 2015

 విషయ ససూచిక
మరుసెందరుమాట
కక్రిసస్మస్ భసూతాలరు...ససెంపాదకీయసెం...       4

కొతత్తబేతాళసెం...  కలల్పితసెం...   10

పిలలలరు రాసిన కథలరు
చెటరుట్టుకూ పాప్రాణసెం... లావణణ...             14

ఆడపిలల ఆధారసెం..మహసెందద...             17

కాక-కోయిల...గాయతద...                  22

మొసల-పీత ...దేవక...                     25

ననరున్ను కాపాడిన పిలల...ఆరణ ...     29

వేటగాడి మాట...భవణ...                   33

పిలల-నకక  ఆశ… ...                          37

పిసినారి రామరుడ...శివ...                39

ఆశాజణత...హిమశ...                     43

పెదద్దలరు రాసిన కథలరు
ఆశ-అరర్హత... వియోగ...                   47

అనరువాద కథలరు
పగ... బౌదద్ధ కథ ...                         54

పిలపాక...రాధ మసెండవ...               58

అవ-ఇవ
పదరసెంగసెం...సిరి...                          66

మరుఖచితదసెం: చినాన్నురి ఏసరు
చితదకారరుడ: శివరాసెం పక్రిసాద 80



కొతత్తపలల 4 డిససెంబరరు 2015

కక్రిస్ మస్ భసూతాలరు 
అనగనగా ఒక  వేటగాడ ఉసెండేవాడ.  అతనిక  ఒకసారి ధధృవపు ఎలరుగరుబసెంటి పిలల  ఒకటి
దొరికసెంద.  నిసెండా దటట్టుసెంగా ఊలరుత,  అమాయకసెంగా మరుదరుద్ద గొలరుపుతసూ ఉసెండిసెందద.  ఒకక
మచచ్చలకసెండా మసెంచరులాగా మొరిసిపోతరునన్ను ఆ చిటిట్టు పిలలని చసూసేసరిక వేటగాడిక మరుచచ్చట
వేసిసెంద. అతనరు దానిని చాలా ఇషట్టుసెంగా పెసెంచరుకోసాగాడ. 

ససెంత బిడడ్డలాగా పెసెంచరుతసూ,  దానిని రకరకాల వినాణసాలరు వగగైరాలరు నేరాల్పిడ.  అద రసెండ
కాళల మీద నడిచేద,  ఒసెంటి కాళల మీద డానరున్సు చేసేద,  ఎవరగైనా మెచరుచ్చకసెంటే వసెంగ అభివాదసెం
కూడా చేసేద!  

కొనేన్నుళలక అద బాగా పెదద్దదగైసెంద.  అద ఎసెంత సాధరువసెంటే,  ఇపుల్పిడ అద వేటగాడిని తన వపు
మీద ఎకకసెంచరుకొని మసెంచరు కొసెండల మీదసెంతా తదపల్పిద!! 

ఒకరోజున దానిన్ను చసూసి వేటగాడ అనరుకనాన్నుడ- "ఇపుల్పిడ ఇద చాలా పెదద్దదగైసెంద. నా దగగ్గర
ఉసెండేకసెంటే డెనాస్మరక దేశపు రాజు గారి దగగ్గర ఉసెంటే దీనిక మరాణద, మనన్నున. బహుశా ఆయన
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నాక తరిగ ఇసెంకా గొపల్పి బహుమానసెం కూడా ఇవవ్వచరుచ్చ!" అని. 

ఆ ససెంవతన్సురసెం నవసెంబరరు నెలలో బయలరుదేరి అతనరు నారవ్వ మీదరుగా డెనాస్మరరుకక పక్రియాణసెం
కటట్టుడ.  మసెంచరు కొసెండలోలసెంచి వేగసెంగా వచే ఈదరురరు గాలరులరు,  చెలరగే మసెంచరు తరుఫానరులరు
అతని  పక్రియాణానిన్ను  ఘోరసెంగా  అడడ్డకనాన్నుయి.  దాసెంత  కక్రిస్ మస్  నాటిక  అతనరు  ఇసెంకా
డోవర ఫెల లోనే ఉనాన్నుడ! (మధణ నారవ్వలోని ఒక కొసెండ పాప్రాసెంతసెం అద!) 

ఆరోజు చీకటి అయిసెంద. వాతావరణసెం అయితే ఇసెంకా చాలా చలలగా ఉసెంద. వేటగాడిక ఆ రాతద
ఎకకడ గడపాలో కూడా అరరసెం  కాలదరు.  అసెంతలో కొసెంచెసెం దసూరసెంగా పొదలమాటరున ఒక
కటీరసెం కనిపిసెంచిసెంద. 

వేటగాడ  ఆ  ఇసెంటి  దగగ్గరక  వెళల  తలరుపు  తటిట్టు  మరాణదగా  "నేనరు,  నా  చకకని  ఈ
ఎలరుగరుబసెంటి- ఇదద్దరమసూ కోపెన హాగన క పోతరునాన్నుసెం. డెనాస్మరక రాజుగారిక ఈ ఎలరుగరుబసెంటిని
బహుమతగా ఇవావ్వలని నా ఉదేద్దశణసెం.  అయితే దారిలో ఇకకడే చీకటి అయిసెంద.  ఈ కక్రిస్ మస్
రాతదని మీ ఇసెంటల  గడిపసెందరుక ఏదో ఒక మసూలన మాక ఇసెంత చోటరు ఇచాచ్చరసెంటే,  మీ
పుణాణనిన్ను మరచిపోనరు" అనాన్నుడ. 

తలరుపు తీసిన ఇసెంటి యజమాని పరరు హాలవ్వర.  అతననాన్నుడ "బాబసూ! నేనరు చెపుత్తనన్నుద నిజసెం
అని ఆ పెగైవాడిక ఒకకడికే ఎరరుక- కానీ ససెంగతేమసెంటే,  మసెం బయటి వాళలనెవవ్వరినీ, ఈ రోజు
రాతదక మటరుక-  ఇకకడ ఉసెండనిచేచ్చ అవకాశసెం లదరు.  ఎసెందరుకసెంటే,  పక్రిత కక్రిస్ మస్ నాటి రాతీద
మా ఇసెంటిక ఒక భసూతాల గరుసెంపు వససూత్త ఉసెంటరుసెంద.  వాటిక బెదరురరుకొని ఈ రాతదసెంతా మసెం-

ఇసెంటి వాళలమ,  ఓ గదలో దసూరి,  వణరుకకసెంటసూ కాలక్షేపసెం చేసరుత్తసెంటసెం;  ఇక మీక చోటరు
ఎకకడ  ఇవవ్వగలసెం?  అసెందరునా  అతథరులనరు  అటలసెంటి  భయసెంకరమెగైన  అనరుభవాలక
గరురిచేయటసెం మాక ఏసెం బాగరుసెంటరుసెంద చెపుల్పి?”  అనాన్నుడ. 

"అసెంతేనా?!" అనాన్నుడ వేటగాడ తేలకగా. "మాక భసూతాలరు అసెంటే ఏసెం భయసెం లదరు.  నా
ఈ పెసెంపుడ ఎలరుగరునరు కసెంపటి కక్రిసెంద మరుడచరుకొని పడకోనివవ్వసెండి. నేనరు ఆ పక్రికక గదలో
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పడకసెంటనరు. మీరవవ్వరసూ మా గరురిసెంచి చిసెంత పడకసెండి. మమస్మలన్ను మరిచ్చపోసెండి!" అనాన్నుడ.

"సర  నీ  ఇషట్టుసెం!"  అనాన్నుడ  ఇసెంటి  యజమాని,  వాళళ్ళని  లోనిక  రానిససూత్త.   "కానీ  నేనరు
మరుసెందరుగా చెపల్పిలదరు"  అని  మాతదసెం  అనక.  భసూతాలరు  నినరున్ను  ఏసెం  చేసినా నీదే  బాధణత
సరుమా!"

వేటగాడ,  ఎలరుగరుబసెంటి  లోపలక  వెళల  సరికే  ఇసెంటల  వాళరుల  ఓ  పెదద్ద  కక్రిస్ మస్  విసెందరునరు
తయారరుచేసి టేబరుల మీద పెటిట్టు ఉనాన్నురరు.  ఉడకబెటిట్టున చేపలరు,  కాణబేజ్ ఊరగాయ,  ధధృవపు
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జసెంక మాసెంససెం, కక్రిస్ మస్ క పక్రితేణకసెంగా చేసే పాయససెం- అనీన్ను అసెందసెంగా పెటిట్టు ఉనాన్నుయి. 

"ఇవనీన్ను ఇదగ, మాక దాపురిసెంచబోయే భసూతాల కోసమ! ఇక మీరవరో మాక తెలీదరు! మీ
క్షేమసెం మీరరు చసూసరుకోవాలసెంతే!"  అని ఇసెంటల  వాళరుల  అసెందరసూ ఓ మసూల గదలోక పోయి
తలరుపులరు మసూసేసరుకనాన్నురరు. 
కొసెంచెసెం  సేపు  అటసూ  ఇటసూ  తరిగ  చసూసరుకొని  వేటగాడ-ఎలరుగరుబసెంటి  కూడా  కొదద్దగా
కనరుకతీశారరు. 
అరద్ధ రాతద కావసరుత్తసెండగా అనరుకనన్నుటేల భసూతాల గరుసెంపు ఒకటి వచిచ్చ పడిసెంద!  

ఆ భసూతాలరు ఎటల  ఉనాన్నుయో ఏమని వరిరసెంచాల!?  కొనిన్ను  పెదద్దవి,  కొనిన్ను  చినన్నువి,  కొనిన్నుసెంటిక
పొడవాటి తకలరునాన్నుయి,  కొనిన్నుసెంటిక అయితే అసలరు తకల లవ.  కొనిన్నుసెంటిక చాలా చాలా
పొడవెగైన మరుకకలరునాన్నుయి.  కాని వాటిక వేటికీ ఏ కొసెంచెసెం కూడా మరాణదలరు లవ.  అవనీన్ను
ఇషట్టుసెం వచిచ్చనటరుల తనాన్నుయి; తాప్రాగాయి; పాటలరు పాడాయి; డానరున్సులరు చేశాయి; అటసూ ఇటసూ
దసూకాయి;  పదారారలనిన్నుసెంటినీ  తనిన్ను  తగలశాయి;  గాలసరులరు  పగలగొటట్టుయి,  గద  అసెంతట
వరసెంగసెం చేశాయి! 

అటల చాలా సేపు జరిగాక పిలల దయణసెం ఒకటి కసెంపటి కక్రిసెందక వసెంగ చసూసిసెంద. చినన్ను మాసెంసపు
మరుకకనరు  ఒకదానిన్ను  గరుచిచ్చ  పటరుట్టుకొని,  అకకడ  పక్రిశాసెంతసెంగా  నిదదపోతరునన్ను  ఎలరుగరుబసెంటి
మరుకకలోక గరుక్రిచరుచ్చతసూ  "ఏయ్ పిలీల!  పిలీల!  ఇదగ నీకో మాసెంసపు మరుకక"  అని పాడటసెం
మొదలరుపెటిట్టుసెంద. 

ఎలరుగరుబసెంటి ఏసెం చేసినా భరిసరుత్తసెంద కానీ,  నిదద  లపితే మాతదసెం  అద అసన్సులరు  ఊరరుకోదరు.
పిలలదయణసెం చేషట్టులక ఉలకకపడి నిదద లచిన ధధృవపు ఎలరుగరుబసెంటి తటలరున దాని మెడనరు
ఒడిసి  పటరుట్టుకొని,  భయసెంకరసెంగా  గరిర్జిససూత్త  లచి  నిలబడడ్డద!  అసెంతెతరుత్తన  లచి  అద  ఒళరుల
విరరుచరుకసెంటే,  దాని చేతలోని పిలలభసూతసెం కీచరు కీచరు మని మొతరుత్తకసెంటే,  వణిక పోయిన
భసూతాలనీన్ను చెలాల చెదరురరుగా, కనబడడ్డ దారి గరుసెండా భయటిక పరరుగతాత్తయి!
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మరాన్నుటి రోజున తలరుపు తీసిన హాలవ్వర క, అతని కటరుసెంబ సభరుణలక ఏసెం జరిగసెందో చెపిల్పి,
నవవ్వతసూ సలవ పుచరుచ్చకనాన్నురరు వేటగాడ-ఎలరుగరుబసెంటి. 

ఆ  తరావ్వత  ససెంవతన్సురసెం  కక్రిస్ మస్  రోజు-  మధాణహన్నుసెం  సమయసెంలో-  ఇసెంటి  యజమాని
పొయిణలోక కటట్టులరు ఏరరుకసెంటసూ ఉనాన్నుడ.  అపల్పిటికే ఇసెంటల వాళరుల వసెంటలరు కూడా మొదలరు
పెటిట్టు ఉనాన్నురరు- పక్రితసారి లాగే ఈసారీ రాబోయే భసూతాలకోససెం. 

అసెంతలో  అతని  వెనక  ఉనన్ను  చెటలలోసెంచి  గరుసగరుసగా  ఓ  గొసెంతరు  వినిపిసెంచిసెంద:  "హాలవ్వర!
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హాలవ్వర!” అని. 

అతనరు వెనకక తరిగ చసూసేత్త అకకడ ఉనన్నుద ఒక కరక్రి భసూతసెం!

"హాలవ్వర!  నీ ఆ పెదద్ద  పిలల-  అద ఇసెంకా నీ దగగ్గర  ఉసెందా?"  అడిగసెంద ఆ భసూతసెం,  భయసెం
భయసెంగా, కొదద్దగా వణరుకతరునన్ను గొసెంతరుత. 

"ఓ ఉనన్నుద!  అదకకడిక పోతరుసెంద?”  అనాన్నుడ హాలవ్వర చిరరునవవ్వత.  "అద ఇసెంకా కసెంపటి
కక్రిసెందే పడకొని ఉసెంద.  ఈ ఏడాద దానిక ఇసెంకో ఏడ పిలలలరు పుటట్టుయి;  అవనీన్ను దానికసెంటే
పెదద్దగా అయాణయి;  దాని కసెంటే తకకగానసూ,  కోపసెంగానసూ పక్రివరిత్తసరుత్తనాన్నుయి.  అయినా మీరరు
రాతద భోజనానిక వసాత్తరరుగా, అవనీన్ను  మీక పరిచయసెం అవతాయిలసెండి.." 

“-అయోణ, అద చెపల్పిసెందరుకే వచాచ్చనరు- వినరు! " అనన్నుద భసూతసెం- "ఇక మీద మసెం కక్రిస్ మస్ క మీ
ఇసెంటిక రాలమరు- మమస్మలన్ను క్షమసెంచరు. ఏమీ అనరుకోక; ఇద చెపల్పిసెందరుకే వచాచ్చనరు నేనరు!"  అని
ఆ భసూతసెం చటరుకకన మాయమెగైపోయిసెంద!

అద వినాన్నుక హాలవ్వర,  అతని కటరుసెంబ సభరుణలరు అసెందరసూ ససెంతషసెంత చిసెందరులరు వేశారరు-
ఎసెందరుకసెంటే వాళలక  ఏనాడూ ఇసెంత మసెంచి కక్రిస్ మస్ బహుమత దొరకలదరు మరి! 

ఈ కథని ఇటల చెపల్పిసెందరుక అనరుమతసెంచిన సట్టురీనోరీ డాట్ కాసెం వారిక,  కథ చదవిన మీక-

అసెందరికీ లెకకలననిన్ను కక్రిస్ మస్ శరుభాకాసెంక్షలరు! 

కొతత్తపలల బధృసెందసెం 

 నవవ్వల రహసణసెం!

పొరరుగమస్మ: మీ ఇసెంటలసెంచి రోజూ నవవ్వలరు వినిపిసరుత్తసెంటయ్, ఏసెంటి, మీ ససెంతష రహసణసెం?

ఇరరుగమస్మ: ఏసెం లదరు, మా ఆయన రోజూ నా మీద చెపుల్పిలరు విసరురరుతరుసెంటడ; అవి నాక తగలతే 
ఆయన నవవ్వతాడ; తగలకపోతే నేనరు నవవ్వతానరు.  దేవడి దయ వలల మా జీవితసెం నవవ్వలమయసెంగా 
సాగపోతసెంద!
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      కొతత్త బేతాళసెం 
వికదసెం ఎపల్పిటిలాగే సేట్టుషనరుక వెళలడ. 

ఎపుల్పిడూ  రకరకాల కేసరులత వణసత్తసెంగా ఉసెండే సేట్టుషనరు
కొనాన్నుళరులగా ఎసెందరుకనో,  కేసరులమీ లక,  బసెందరురోజున
బీససెంటరు రోడడ్డ  లాగా ఖాళీగా ఉసెంద.  కానిసేట్టుబరుళరుల,
రగైటరరు,  హసెంగారరుడ్డలరు  అసెందరసూ  ఎకకడివాళలకకడ
ఊరికే ఉనాన్నురరు. 
'ఏదో విసెంత కేసరు రాబోతసెంద'  అని ఎదరురరుచసూడటసెం
మొదలెటట్టుడ వికదసెం- 
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'ఇటల చాలా సారరుల  జరిగసెంద:  సేట్టుషనరు ఖాళీ అయిణసెందసెంటే విసెంతకేసరు ఏదో ఒకటి వసరుత్తసెంద'

అనరుకనాన్నుడ. 

అసెంతలోనే  ఫోనరు-"అయాణ,  ఇన సల్పికట్టురరు
గారసూ!  పెదద్ద  సమసణ  ఒకటి వచిచ్చ  పడిసెంద.

దానిన్ను  మీరనట,  పరిషకరిసెంచగలవారరు-
రమస్మసెంటరా?" అని. 

"ఇసెంతకీ మీరవరో చెపాల్పిరరు కారరు"  అనాన్నుడ
వికదసెం.  "సమసేణసెంట కూడా చెపల్పిలదరు.  నా
వలల అవతరుసెందో, లదో చసూడాల." 

"ననరున్ను  పొప్రాఫెసర సిదద్ధపల్పి  అసెంటరరు-రోబాటికన్సు శాసత్తస్త్ర  పరిశోధకడిని.  ఈ ఊరి చివరోల  మాకో
పక్రియోగశాల ఉసెంద. మీరరు చసూసే ఉసెంటరరు-"ఉజర్జి రోబోస్" అని పెదద్ద కాణసెంపస్. 

"తెలరుసరు- చెపల్పిసెండి." 

"మాకో పెదద్ద సమసణ వచిచ్చ పడిసెంద. మమస్మలన్ను కలసి మనవిచేసాత్తనరు-" 
"సర, రసెండి." 

పొప్రాఫెసర సిదద్ధపల్పి సనన్నుగా,  పొడగాగ్గ లావపాటి కళల  జడత బవిరిగడడ్డసెంత;  జుబాబ్బా వేసరుకొని
సావ్వమీజీలాగా ఉనాన్నుడ. "మాకో ససెంటట్రల రోబాట్ ఉసెంద. దాని పరరు బేతాళసెం." వచిచ్చ కూరచ్చని
చెపల్పిసాగాడ. 

"బేతాళసెం లనిదే మాక ఒకక పూట గసూడా గడవదరు. దానిక ససెంతసెంగా ఆలోచిసెంచే శకత్త ఉసెంద-

'అదలా సాధణసెం అనకసెండి.  పక్రిసరుత్తతపు మనిషి మెదడ కసెంటే వసెందరటరుల  చరురరుకగా పనిచేసే
సామరరరసెం  ఉసెండేటరుల,  దానసెంతట  అద-  తారికకసెంగానే  కాక,  సధృజనాతస్మకసెంగా  కూడానరు-
పనిచేసేటరుల,  దానిన్ను  తయారరు చేశాసెం.  బయటి పక్రిపసెంచసెంతటి ససెంబసెంధసెం లకసెండా కధృతదమ
వాతావరణసెంలో పెసెంచాసెం. వెలరుతరురరు నరుసెండి అద తన శకత్తని గక్రిహిసెంచగలదరు; బాణటరీలనరు ఛారర్జి
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చేసరుకోగలదరు..." 
"చెపల్పిసెండి, ఇపుల్పిడేమెగైసెంద" 

"అద  పక్రికధృతలోక  వచిచ్చసెంద!  ఖచిచ్చతసెంగా
చెపాల్పిలసెంటే  చెటట్టుకక  కూరరుచ్చనన్నుద.  మా
కాణసెంపస్ లో వెనకగా ఓ పెదద్ద మరిక్రి చెటరుట్టు ఉసెంద.

నాలరుగరురోజుల కక్రితసెం బేతాళసెం తన గదలోసెంచి
పారిపోయి  ఆ  చెటట్టుకక  కూరరుచ్చనన్నుద.

వాతావరణానిన్ను,  గాల  కదలకలనీ,  చెటరుట్టు
కణాలలో  మారరుల్పినీ,  మఘాల  సాసెందదతనీ,

ఎసెండ  వేడిని-  ఇసెంకా  రకరకాల  మారరుల్పిలరు
అనిన్నుటినీ  కొలరుచరుకసెంటసూ,  అకకడే
కూరరుచ్చనన్నుద.  ఏసెం  చేసినా  కక్రిసెందక  దగ
రావటేలదరు- వేర ఏమీ మాటలడటేలదరు.." 
"మరి నేనేసెం చేయగలనరు?" 

"బేతాళనిన్ను  ఎలాగగైనా ఒపిల్పిసెంచి కక్రిసెందక  దాని
గదలోక  తేవాల. దానిన్ను ఎవవ్వరమసూ బలవసెంత
పెటట్టులసెం;  పెటిట్టు  పక్రియోజనసెం  లదరు-  దానసెంతట  అద  రావాలన్సుసెందే.  ఎలాగ  ఒకలాగా  దానిన్ను
ఒపిల్పిసెంచి కక్రిసెందక  తేవటసెం మీ ఒకకరికే సాధణసెం.  దయచేసి రసెండి.  దాసెంత మాటలడసెండి.  మీ
కషట్టునిన్ను వధృధా పోనివవ్వసెం- మీరరు ఎసెంతసెంటే అసెంత పక్రితఫలసెం ఇసాత్తసెం" చెపాల్పిడ సిదద్ధపల్పి. 
వికదసెం అతనిత బాటరు పోయి వాళల కాణసెంపస్ లోని భవనాలనీన్ను చసూశాడ. 

చెటరుట్టుమీద ఎకక కూరచ్చని ఉసెంద బేతాళసెం..  తనరు చెటట్టుకేకసెందరుక వలరుగా పెదద్ద నిచెచ్చన ఒకటి
వేసి ఉనన్నుద.
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వికదసెం చిరరునవవ్వ నవివ్వ నిచెచ్చన ఎకకటసెం మొదలెటట్టుడ.. 

వెసెంటనే బేతాళసెం 'కకకక' అని నవివ్వసెంద. 

"వచాచ్చవా,  నీ  కోసమ  ఎదరురరుచసూసరుత్తనాన్నునరు.  ననరున్ను  ఒపిల్పిసెంచి  మళీల  ఎసి  గదలోక
తీసరుకెళద్దమనేగా,  నరువవ్వచిచ్చసెంద?  నాక తెలరుసరు.  కానీ అసలరు ససెంగతేసెంట తెలీనిద,  పాపసెం
నీకే.  అయినా నినరున్ను చసూసేత్త నాక కోపసెం రావటేలదరు;  జలవేసరుత్తనన్నుద.  ఎసెందరుకసెంటే నీద మసెంచి
మనసరు, నీ శరీరసెం గటిట్టుద.' అటలసెంటి మనసరునరు, శరీరానిన్ను యీ సిదద్ధపల్పిలాసెంటి వాళళ్ళక తాకటరుట్టు
పెడతరునాన్నువే!' అని నాక చాలా బాధవేసరుత్తనన్నుద-”

"అయినా నరువవ్వచాచ్చవ కాబటిట్టు,  నినరున్ను కాదనలక,  చెటరుట్టుదగ నీత వసాత్త;  అలసట తెలీకసెండా
ఉసెండేసెందరుక  గానరు  దారిలో నీకో  కథకూడా చెబరుతా.  అయితే నేనరు  చెపల్పి  కథని  నరువవ్వ
నోరతత్తకసెండా వినాల.  ఇద మరచిపోయి నోరతాత్తవసెంటే,  ఆ తరావ్వత ఇక నా చెటరుట్టు నాద,  నీ
దారి నీద- సరనా?" అని ఓ కథ మొదలరు పెటిట్టుసెంద...                        (సశేషసెం)

లెగైఫ్ ఇనసూన్సురనన్సు!
అపాల్పిరావ  బీచ లో నిలబడి పారాచసూటరుల అమరుస్మతరునాన్నుడ-

అపాల్పిరావ: రసెండి! రసెండి! అపూరవ్వమెగైన పారాచసూటరుల! అదరుద్భుతమెగైన పనితనసెం! వటిని వేసరుకొని 
ఎసెంత ఎతరుత్త నరుసెండెగైనా దసూకసెండి! ఒకక బటన నొకాకరసెంటే చాలరు- గరుమస్మట సెం 
తెరరుచరుకసెంటరుసెంద! ఎసెంత  గడడ్డ పరిసిరతరులోలనెగైనా మమస్మలన్ను కాపాడతరుసెంద! రసెండి! కొనసెండి!

అకకడే నిలబడి ఉనన్ను సరుబాబ్బారావ  అపనమస్మకసెంగా అడిగాడ-

సరుబాబ్బారావ: మరి  బటన నొకకనా  గరుమస్మటసెం తెరరుచరుకోకపోతే..?

అపాల్పిరావ: దానిన్ను పటరుట్టుకరసెండి నా దగగ్గరిక! పని చెయణని దానిక  డబరుబ్బాలరు నసూటిక  
నసూరరుశాతసెం  వాపస్! గాణరసెంటీ! నవవ్వ!
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చెటరుట్టుకూ పాప్రాణమరుసెంద 
పిలలలరు రాసిన కథలోల  నిజసెంగా ఉతత్తమ శేక్రిణిక చెసెందన కథ ఇద ! చదవి ఎలా ఉసెందో చెపల్పిసెండి...

రచన:లావణణ, జడ.పి.హెచ.ససూకల, గరుసెండవారి పలల, తలరుపుల మసెండలసెం, అనసెంతపుర సెం జలాల. 
గరుసెండవారిపలల  జలాల  పరిషత్  పాఠశాలలో
ఏడో  తరగత  చదరువతరునన్నుద  లావణణ.
ఆదవారసెం  బడిక  సలవ  కదా,  దాసెంత
తలలదసెండక్రిలత  పాటరు  పొలసెం  పనిక
పోయిసెంద. 

అకకడ   తలలదసెండక్రిలరు  వాళళ్ళ  పనరులోల
మరునిగపోయారరు. "నేనరు కూడా ఏదగైనా పని
చేయాల"  అనరుకనన్నుద  లావణణ.  అకకడ
ఉనన్ను రకరకాల పనిమరుటలలో తనక నచిచ్చసెంద

ఏసెంటి  అని  చసూసిసెంద.  ఓ  గొడడ్డలని
చేతపటరుట్టుకనన్నుద.  ఆ  తరుపల్పినీ,  ఈ  కసెంప
చెటరుట్టునీ కొటరుట్టుకసెంటసూ పోయిసెంద. 

అటల  అటల  పొలసెం  చరుటసూట్టు  తరిగసెంద;

మరిసెంత పనికోససెం వెతకసెంద.  చసూసేత్త  పొలసెం
పక్రికకన  ఖాళీ భసూమలో  ఎతెత్తైన  వేప చెటరుట్టు
ఒకటి కనిపిసెంచిసెంద.  ఆ చెటరుట్టు  మీద చాలా
గజగాళరుళ్ళ-  అసెందసెంగా  గసూళరుళ్ళ  కటరుట్టుకొని
ఉనాన్నుయి. 
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కొసెంచెసెం సేపు ఆ గసూళలనరు అసెందరుకనేసెందరుక
పక్రియతన్నుసెంచిసెంద లావణణ.  అవేమో దటట్టుమెగైన
కొమస్మలోల  ఎతరుత్తగా వేక్రిలాడతరునాన్నుయి. 

కొసెంచెసెంసేపు  పక్రియతన్నుసెంచాక  లావణణక
అలరుపు వచిచ్చసెంద; కోప సెం కూడా వచిచ్చసెంద. 

"చెటరుట్టునరు కొటేట్టుసేత్త ఇసెంక మీరరు
ఎకకడసెంటర?!"  అనన్నుద.  వెసెంటనే చెటరుట్టునరు
కొటేట్టుసేసెందరుక  పూనరుకనన్నుద.  అనరుకనన్నుదే
తడవ గొడడ్డలక పని పెటిట్టుసెంద.  అయితే చెటరుట్టు
చాలా గటిట్టుగానే ఉనన్నుద. కొసెంచెసెం సేపు కొటట్టుక
ఆ  పాపక  అలరుపు  వచిచ్చసెంద.  అసెంతలోనే
వాళళ్ళ  అమస్మ  వాళరుళ్ళ  అకకడికొచాచ్చరరు.  ఈ

పాప చేసరుత్తనన్ను పనిని చసూశారరు. 
"పాప బల పని చేసరుత్తనన్నుద" అనాన్నురరు అమస్మత
పాటరు  వచిచ్చన  పనివాళరుళ్ళ,  మరుచచ్చట
పడతసూ. 

అమస్మ మాతదసెం  పాప దగగ్గరిక  వచిచ్చ  "పచచ్చని
చెటరుట్టు కదమాస్మ!  కొటేట్టుసేత్త పాపసెం,  దానిక నొపిల్పి
పుడతరుసెంద  కదా?  చెటరుట్టునరు  అటల
కొటట్టుకూడదరు తలీల. రా, ఇసెంటిక పోదాసెం" అని
పిలరుచ్చకపోయిసెంద.  

బాగా  పని  చేసి  అలసిపోయిన  లావణణ
ఆరోజు సాయసెంతదసెం అసెంతా బావిలో సాన్నునసెం
చేససూత్త గడిపిసెంద. 

మరరుసటి  రోజున  పాఠశాలలో  పరాణవరణ
దనోతన్సువసెం జరిగసెంద. జలాల విదాణధికారిగారరు
బడిక మరుఖణ అతథిగా వచాచ్చరరు.  సేట్టుజీ మీద
చాలా  మసెంద  పరాణవరణసెం  గరురిసెంచి
మాటలడారరు:  "చెటలక  కూడా  పాప్రాణసెం
ఉసెంటరుసెంద.  అవి  కూడా  మనరుషరులాలగే,

మగలన  పాప్రాణరులాలగే  బాధపడతాయి;

ఆనసెందపడతాయి"  అని  వాళరుళ్ళ  చెబితే,

విసెంటరునన్ను  లావణణ  ఆశచ్చరణపడిసెంద.  "అమస్మ
కూడా ఇటలగే చెపిల్పిసెందే!" అనరుకనన్నుద. 
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"ఈ విషయానిన్ను  మన భారతీయ శాసత్తస్త్రవేతత్త
'జగదీష్ చసెందదబోస్' కనరుకకనాన్నురరు. ఆయన
కనరుకకనన్ను  యసెంతదసెం  మొకకల
ససెంవేదనలనరు  కొలచి,  పక్రిపసెంచానికసెంతటికీ
తెలయజేసిసెంద"  చెపాల్పిరరు  సగైనరున్సు
అయణవారరు. 

ఈ మాటలరు విసెంటరుసెంటే తనరు కొటట్టుబోయిన

వేప చెటరుట్టు గరురరుత్తకొచిచ్చసెంద లావణణక.  చాలా
సిగరుగ్గ వేసిసెంద.  ఆ రోజున పాఠశాలలో చాలా
చరురరుకగా పని చేసిసెంద ఆ పాప. ఇరవెగై చెటల
కోససెం గరుసెంతలరు తదవివ్వసెంద;  ఇరవెగై  మొకకలరు
నాటిసెంద! అనిన్నుటికీ నీళరుళ్ళ తెచిచ్చ పోసిసెంద! 

సాయసెంతదసెం  పక్రిధానోపాధాణయరుడిని  అడిగ
ఒక  మొకకనరు  ఇసెంటిక  తీసరుకపోయిసెంద.

మరరుసటి రోజు పొదరుద్దనేన్ను  పొలానిక పోయి,

తనరు  నరికేదాద్దమనరుకనన్ను  వేప  చెటరుట్టుక
దగగ్గరగా ఈ మొకకనరు నాటిసెంద. పాదరు చేసి,

నీరరు పోసిసెంద. 

కొనాన్నుళలక ససెంతషసెంత ఆ మొకక చిగరురరుల
వేసేత్త,  దాని  కోసమ  రోజూ  వెళళ్ళ  చసూసరుత్తనన్ను
లావణణ  అసెంతకసెంటే  ఎకకవ
ససెంతషపడిసెంద. 

సమయ పాలకడ!

వెసెంగళపల్పి చాలా సేపటినరుసెండి పెళళ్ళ భోజనసెం చేససూత్తనే ఉనాన్నుడ. చాలా మసెంద రావటసెం, తనటసెం, 

వెళలటసెం జరిగాక, అతని దగగ్గరికొచిచ్చ సరుబాబ్బారావ అడిగాడ-

సరుబాబ్బారావ: ఏసెంటి, ఇసెంకా ఎసెంత సేపు భోసెం చేసాత్తవ?

వెసెంగళపల్పి: ఏసెంట, నాక  కూడా  కషట్టుసెంగానే ఉసెంద గానీ, ఈ కారరుడ్డ మీద వళరుళ్ళ రాసిన టగైసెం చసూశావా- 

"డినన్నుర: రాతద  7 నరుసెండి 12 వరకూ"! అసెంతసేపు తనమసెంటే ఎటల, ఎవరినెగైనా?
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ఆడపిలలల ఆధారసెం 
రచన:జ. మహసెందద వర పక్రిసాద, పదవ తరగత, జడ.పి.హెచ.ససూకల, నాగ సమరుదదసెం. 

నాగసమరుదదసెంలో  రామయణ,  రాధమస్మ  అనే
దసెంపతరులరు ఉసెండేవాళరుళ్ళ. వాళళ్ళ పిలలలరు రాణి,

రమష్-  ఇదద్దరసూ  పదవ  తరగత
చదరువతరునాన్నురరు.   రామయణ,  రాధమస్మ
పదవారగైనా,  పిలలలన్ను  మటరుక  లోటరు
తెలీకసెండా చసూసరుకనేవారరు.  
రమష్ క కక్రికెట్ అసెంటే చాలా ఇషట్టుసెం.  బాగా
ఆడేవాడ కూడానరు.  ఒక రోజు వాళల  బడి
తరపున  ధరస్మపురిలో  కక్రికెట్  ఆడేసెందరుక

పదకొసెండ మసెందని ఎసెంపిక చేసారరు.  రమష్
కూడా అసెందరులో ఎసెంపికయాణడ. 

వాడ  కక్రికెట్ కోససెం  ఎసెంపికెగైనసెందరుక
తలలదసెండక్రిలరు చాలా ససెంతష పడాడ్డరరు. వాడిక
పక్రితేణకమెగైన  ఆహారసెం  తెచిచ్చ  పెటట్టురరు.  తీరా
ధరస్మపురి వెళళ్ళ రోజున- "అమాస్మ నాక రానరు
పోనరు,  ధరస్మపురి  ఖరరుచ్చలక  గానరు  డబరుబ్బా
కావాల. ఇవవ్వ" అనాన్నుడ రమష్.  

"నా దగగ్గర  ఎకకడ  ఉనాన్నుయి?  మీ చెలెలలరు
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రాణి  దగగ్గర  ఉనాన్నుయిగా,  తీసరుకో"  అసెంద
అమస్మ. 
"రాణ! డబరుబ్బాలవవ్వ!" అనాన్నుడ రమష్. 

"నా  దగగ్గర  ఎకకడనాన్నుయి,  లవ!"  అసెంద
రాణి. 

"ఎసెందరుక  లవ-  నేనరు  చసూపిసెంచనా?  నీ 
పెటట్టులో వి డబరుబ్బాలరు కాదా?" అనన్నుద అమస్మ. 
"అవి నేనరు కూల పని చేసి ససెంపాదసెంచరుకనన్ను
డబరుబ్బాలరు.   నీక  ఇవవ్వనరు.  నా  ససూకల
ఫీజుకోస సెం ఉసెంచరుకనాన్నునరు" అరిచిసెంద రాణి.

"నేనరు  అడిగతే  కూడా  ఇవవ్వవా?  నీకెసెంత
కొట్రవవ్వ?!"  అసెంటసూ  రాణి  దగగ్గర  ఉనన్ను
డబరుబ్బానరు  లాకకని  రమష్  క  ఇచిచ్చసెంద
రాధమస్మ. 
రాణి గొలరులన ఏడవటసెం మొదలరు పెటిట్టుసెంద. 

అద  చసూసి  రాధమస్మక  ఇసెంకా  కోపసెం
వచిచ్చసెంద.  "నరువవ్వ  ఏమెగైనా  మమస్మలన్ను
ఉదద్దరిసాత్తవా?  వాడ  అసెంతే-  మగవాడ
కాబటిట్టు ఇసాత్తమరు" అని అరిచిసెంద.  రాణి కళళ్ళ
నీళరుళ్ళ పెటరుట్టుకొని తసెండిదవెగైపు చసూసిసెంద.  తసెండిద
కూడా  'అదసెంతే'  అనన్నుటరుల  తల
తదపుల్పికనాన్నుడ. 

అసెంతక  మరుసెందరు,  ఆ  తరావ్వత  కూడా
ఇటలసెంటి  ససెంఘటనలరు  చాలా  జరిగాయి.

భోజనసెం  దగగ్గర,  పనరుల  దగగ్గర,  చదరువల
దగగ్గర-  అనిన్ను చోటల  రమష్ నరు,  రాణిని వేరరు
వేరరుగా చసూసేవాళరుళ్ళ అసెందరసూ. 

దానిన్ను  గరురిసెంచి  ఆలోచిసెంచిన  కొదీద్ద  రాణిక
తకకపటిట్టునటరుల  అయేణద.  చాలా  బాధగా
అనిపిసెంచేద.  దాసెంత  చదరువలోల  అసెంతక
మరుసెందరు  ఉనన్నుసెంత  ఉతాన్సుహసెం  కనబరచలక
పోయిసెంద. 

రాణి వాళల కాలస్ టీచర గారరు చాలా మసెంచిద.

రాణి నిరరుతాన్సుహసెంగా ఉసెండడసెం చసూసి ఆవిడ
'ఏసెంటమాస్మ  అలా  ఉసెంటరునాన్నువ?"  అని
అడగాగ్గనే  ఇసెంటిలో  జరిగేదసెంతా  చెపిల్పి  కళల
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నీళరుళ్ళ పెటరుట్టుకనన్నుద రాణి. 

"చసూడ  రాణ!  సమాజసెం  ఇటలనే  ఉసెంద.

ఆడపిలల  అసెంటే  చరులకన.  నరువవ్వ  బాగా
చదరువకొని  మీ  ఇసెంటివాళలక,  ఊరివాళలక
అసెందరికీ   బరుదద్ధచెపాల్పిల.  నీ  పరీక్షక
కావలసిన డబరుబ్బాలరు  నరువేవ్వ  ససెంపాదసెంచరుకో.

నీవలల  కాకపోతే నేనరు నీక డబరుబ్బా సాయసెం
చేసాత్తనరు.  సవ్వతసెంతదసెంగా  ఉసెండ;  బాగా
చదరువకో;  జజ్ఞాన సెం పెసెంచరుకో-  అసెంతే.  ఇసెంకేమీ
ఆలోచిసెంచకూడదపుల్పిడ!"  అని
పోప్రాతన్సుహిసెంచిసెందావిడ. 

అపల్పిటి నరుసెండి రాణి తీవక్రిసెంగా శక్రిమసెంచిసెంద.

రాతదసెంబవళరుళ్ళ  చదవిసెంద.  రానరు  రానరు
ఇసెంటలవాళరుళ్ళ  కనీససెం  ఆ  పాప  పుసత్తకాలక
కూడా డబరుబ్బా ఇచేచ్చవాళరుళ్ళ  కాదరు.  అయినా
పాపసెం,  ఏదో  ఒక  పని  చేసరుకసెంటసూ
అవసరమెగైననిన్ను  డబరుబ్బాలరు  ససెంపాదసెంచేద
రాణి.  చివరిక పబిలక పరీక్షలరు వచాచ్చయి.  ఆ
సమయసెంలో  రాణి  దగగ్గర  పరీక్షా  కేసెందాప్రానిక
వెళళ్ళసెందరుక కూడా డబరుబ్బాలరు లవ. 

రమష్  పొప్రాదరుద్దన  ఏడ  గసెంటలక  లచి,

ఆటలో  పరీక్షా  కేసెందాప్రానిక  వెళళ్ళవాడ.  తలల
దసెండక్రిలరు  వాడిక  ఆట  డబరుబ్బాలరు  ఇచిచ్చ
పసెంపవాళరుళ్ళ!  కానీ, 'ఎటల వెళరుత్తనాన్నువ?'  అని
కూడా  అడిగేవాళరుళ్ళ కాదరు, రాణిని! 

రాణి  ఆ  సమయసెంలో  రోజూ  పొదరుద్దనేన్ను
నాలరుగరు   గసెంటలకే  నిదద  లచి,  అడడ్డదారిలో
పరీక్షా కేసెందాప్రానిక  నడిచి పోయేద.  అయినా
పరీక్షలనీన్ను  బాగా రాసిసెంద.  చివరక ఎలాగ
పరీక్షలరు గడచాయి.  

సలవల తరావ్వత ఫలతాలరు వచాచ్చయి: రాణిక
జలాలలోనే  అసెందరికసెంటే  మరుసెందరుసారనసెం!

"నేనరు  కాలజక  వెళత్తనే,  వాళరుళ్ళ  ననరున్ను
ఉచితసెంగా  చదవిసాత్తరరు"  అని  రాణి  అసెంటే
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తలలదసెండక్రిలరు  చపుల్పిడ  చేసేవాళరుళ్ళ  కాదరు-
"మరుసెందరు రమష్ ససెంగత చసూడనివవ్వ. ఎసెంత
ఫీజు  కటట్టులోన్ను  ఏమో"  అనేవాళరుళ్ళ.  చివరిక
వాడిక  ఇరవెగైవేలరు  కటిట్టు  కాలజీలో  చేరిల్పిసెంచి,

"ఆడపిలలవి, నీక చదరువ అవసరమా! నోరరు
మసూసరుకొని  ఇసెంటల  కూరోచ్చ"  అనేశారరు
రాణిని! 

కొదద్ద  రోజులక  ఓ  సవ్వచచసెంద  ససెంసర  వారరు
వచిచ్చ  "మీ  పాప  చాలా  చకకగా
చదరువతరుసెంద.  మసెం  మీ  అమాస్మయిక
ఉచితసెంగా విదణ  అసెందసాత్తసెం.   కలెకట్టురరుగారరు
పక్రితేణకసెంచి  మీత  మాటలడమనాన్నురరు.  ఆ
పాపనరు మాత పసెంపిసెంచసెండి" అనాన్నురరు.  
అనగానే,  "ఏసెం  అవసరసెంలదరు.  ఆడపిలల
ఇసెంతవరక  చదరువకనన్నుద  చాలరు.  మా
అమాస్మయి- మా ఇషట్టుసెం" అనన్నుద రాధమస్మ!  
ఇక  భరిసెంచలని  రాణి  తరగబడిసెంద:

"కదరదరు!  నేనరు  చదరువకసెంట.  అసెంతే!"

అసెంటసూ వాళలత గొడవ పెటరుట్టుకని సవ్వచచసెంద
ససెంసర వారి సహాయసెంత  కాలజీక, హాసట్టులరుక
వెళలటసెం మొదలరు పెటిట్టుసెంద.   తలలదసెండక్రిలక
ఆమె మీద ఎసెంత కోపసెం వచిచ్చసెందసెంటే, వాళరుళ్ళ

ఇక ఆమెనరు ఇసెంటి గడప తప్రాకకనివవ్వలదరు! 
అయినా రాణి బాగా  చదరువకనన్నుద.  పక్రిత
ససెంవతన్సురసెం  జలాలలో  పక్రిథమ  సారనసెంలో 
నిలచ్చసెంద.  మసెంచి  ఉదోణగసరురరాలరు  కూడా
అయాణక, అపుల్పిడ మళీళ్ళ ఇసెంటిక వచిచ్చసెంద!

ఆ సమయానిక రమష్ పెళళ్ళ జరరుగరుతరునన్నుద.

ఇసెంటిలో  అడగరు  పెటట్టుగానే  రాణి
తలలదసెండక్రిలరు  "ఏమ,  ఎసెందరుక  వచాచ్చవ?

మళీళ్ళ   ఎసెందరుక  వచాచ్చవ,   వెళళ్ళపో!"

అసెంటసూ  రాణిని  బయటిక   గసెంటేశారరు.
రాణిక బాధ వేసిసెంద గానీ,  "ఆడపిలల అసెంటే
అలరుసరు"  అని తమ టీచర చెపిల్పిన మాటలరు
గరురరుత్తకొచిచ్చసెంద-  తలలదసెండక్రిల మీద ఇసెంతెగైనా
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కోపసెం చేసరుకోకసెండా తరిగ వెళళ్ళపోయిసెంద. 

ఇక పెళళ్ళ చేసరుకనన్ను రసెండ నెలలకే

తలలదసెండక్రిలనరు  బయటిక  గసెంటేశాడ
రమష్.  అపల్పిటినరుసెండి  రామయణ,  రాధమస్మ
ఊళళ్ళ సతదసెంలో ఉసెండటసెం మొదలరు పెటట్టురరు.
అద  తెలరుసరుకనన్ను  రాణి  వెసెంటనే  వచిచ్చ,

"అనన్ను  బయటిక  గసెంటేసేత్తనేమ?  నేనరు
ఉనాన్నునరు కదా, రసెండి! మన ఇసెంటిక వెళద్దసెం!"

అని తన ఇసెంటిక తీసరుక వెళళ్ళసెంద.  వాళలక
ఏ లోటసూ లకసెండా  బాగా చసూసరుకనన్నుద. 

రామయణక,  రాధమస్మక  ఇపుల్పిడ
అరరమెగైసెంద- "ఆడపిలలల ఆధారసెం" అని. 

వెసెంగళపల్పి టీవి చసూసరుత్తనన్నువాడ హడావిడిగా లచి అసెంతట వెతకటసెం మొదలరుపెటట్టుడ.

భారణ: ఏసెంటి వెతరుకతరునాన్నువ?

వెసెంగళపల్పి: రహసణ కెమెరా ఉసెంటరుసెంద, ఎకకడో వెతరుక!

భారణ (కొసెంతసేపు వెతకాక): ఐనా మీకెసెందరుక వచిచ్చసెంద అనరుమానసెం?

వెసెంగళపల్పి: లకపోతే మనసెం ఈటివ చసూసరుత్తనన్నుటరుట్టు వాడికెలా తెలరుసరుత్తసెంద? మాటి మాటికీ 'మీరరు 
ఈటివి చసూసరుత్తనాన్నురరు' అని మొతరుత్తకసెంటరునాన్నుడగా?

కోరికల గరురాప్రాలెగైతే?!

మసెంతదగారరు అనసెంతపురసెం జలాలలో గాప్రామానిక విచేచ్చశారరు. గాప్రామసభ జరరుగరుతసెంద...

వెసెంగళపల్పి: మసెంతదగారసూ! మీరరు దయచేసి వెసెంటనే మాక ఒక డాణసెం శాసెంక్షనరు చేయాల!

మసెంతదగారరు (చిరరునవవ్వత): చేసాత్తనరు. కాని మీ ఊరిక దగగ్గరలో ఏ నదీ లదే?!

వెసెంగళపల్పి: అయితే మీరరు వెసెంటనే మాకొక నదని కూడా శాసెంక్షనరు చేయాల.
నవవ్వ
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కాక-కోయిల 
రచన: గాయతద, ఎనిమదవ తరగత, పి.వి.ఆర.జడ.పి.హెచ.ససూకల, గరుసెండవారి పలల. 

అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక చెటరుట్టు ఉసెండేద.

దాని  మీద  గసూడ  కటరుట్టుకొని  ఓ  కాక
నివసిససూత్త  ఉసెండేద.  కొసెంచెసెం  దసూరసెంలోనే
మరో చెటరుట్టు మీద ఒక  కోయిల నివసిసెంచేద. 

ఒకసారి  ఓ  పెదద్ద  గాలవాన  వచిచ్చసెంద.  ఆ
గాలవానక  కోయిల  గసూడ  కాసాత్త  చెదరి
పోయిసెంద.  కోయిల  పూరిత్తగా
తడిసిపోయిసెంద.  అయినా గాలవాన ఎసెంతకీ
తగగ్గలదరు.  కోయిల,  పాపసెం,
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తటరుట్టుకోలకపోయిసెంద. 

చివరిక  అద  చలక  వణరుకకసెంటసూ  కాక
దగగ్గరిక వెళల,  "కాకమాస్మ,  కాకమాస్మ!ఈ ఒకక
రోజూ  ననరున్ను  నీ  గసూటిలో  తల
దాచరుకోనివవ్వమాస్మ!  గాల  వానలో   నా
గసూడసెంతా కూలపోయిసెంద!" అసెంద. 

కానీ  కాక  అనన్నుద-  "నా  గసూటిలో  పిలలలరు
నిదదపోతరునాన్నురరు  తలీల.  మరుసెందరు  నరువవ్వ
ఇకకడి  నరుసెండి  వెళలపో,  లదసెంటే వాళల  నిదద
చెడిపోతరుసెంద.  ఎటలగసూ  నేనరు  నినరున్ను
నాగసూటలక రానిచేచ్చద లదరు" అని. 

"కనీససెం ఈ వాన ఆగేసెంతవరకూ నీ గసూటి
అసెంచరునెగైనా  తలదాచరుకోనివవ్వ"   అసెంద
కోయిల చలక వణరుకతసూ. 

"నీక  ఎనిన్ను  సారరుల  చెపాల్పిల?!  పిలలలరు
నిదదపోతరునాన్నురరు. ఇకకడి నరుసెండి వెళరుల!" అని
దానిన్ను తరిమసిసెంద కాక. 

అసెంతలోనే గాలవాన ఆగపోయిసెంద.  మెలలగా
మఘాలనీన్ను  తలగపోయాయి.  ఎపల్పిటిలాగే
ససూరరుణడ పక్రికాశిసెంచాడ.   కోయిల మళీళ్ళ
తన  పాత  చెటరుట్టు  మీదే  ఇసెంకో  గసూటిని
కటరుట్టుకనన్నుద.  గత అనరుభవసెం ఉసెంద కనరుక,

ఈసారి  మరిసెంత  గటిట్టుగా  కటరుట్టుకనన్నుద
ఇసెంటిని. 

కొనిన్ను రోజుల తరావ్వత మళీల ఇసెంకొక గాలవాన
మొదలయిసెంద.  కోయిల  ఇలరుల  గటిట్టుగా
కటరుట్టుకనన్నుద కదా,  అసెందరుకని అద ఇపుల్పిడ
చకకగా  నిలబడిసెంద.  కానీ,  ఈసారి  కాక
గసూడ  మటరుక   ఘోరసెంగా
చెదరిపోయిసెంద.  ఆ గసూటిలో పాపసెం  దాని
పిలలలరు  కూడా  ఉనాన్నుయి!  అసెందరుకని  అద
పడతసూ  లససూత్త  కోయిల  ఇసెంటి  దగగ్గరక
వెళళ్ళ  "కోయిలమాస్మ,  కోయిలమాస్మ!  దయ
తలచి  మమస్మలన్ను  నీ గసూటిలోక రానిసాత్తవా,

పిలలలరు  తడిసిపోయి  వణరుకతరునాన్నురరు.
కాసత్తసెంత సేపు,  ఈ గాల,  వాన ఆగేదాకా నా
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పిలలలన్ను నీగసూటిలో తలదాచరుకోనివవ్వవా,  నీక
పుణణ సెం ఉసెంటరుసెంద" అనన్నుద- "నేనరు ఇసెంతక
మరుసెందరు దానిన్ను మా ఇసెంటలక రానివవ్వలదరుగా,

ఇపుల్పిడ  అద  ననరున్ను  రానివవ్వదరు-
తరిమసరుత్తసెంద"  అని  మనసరులో
భయపడతసూనే. 

కానీ కోయిల కాకలాసెంటిద కాదరు. "ఏమీ
పరవాలదరు,  నరువవ్వ  మళీల  గసూడ
కటరుట్టుకనేసెంత  వరకూ  మీరసెంతా  ఇకకడే

ఉసెండవచరుచ్చ"  అని  తలరుపు  తీసి  వాటిని
లోపలక రానిచిచ్చసెంద. 

దాని  మసెంచితనానిన్ను  చసూసి  కాకక  సిగరుగ్గ
వేసిసెంద.  "పోయినసారి   గాలవాన
వచిచ్చనపుల్పిడ నేనరు నినరున్ను నా గసూటల కనీససెం
అడగరు  కూడా  పెటట్టునివవ్వలదరు.  ఇపుల్పిడ
నరువవ్వ  ఆ  ససెంగతని  మనసరులో
పెటరుట్టుకోకసెండా  ననరున్ను,  నా  పిలలలన్ను  లోపలక
రానిచాచ్చవ.  నీ  మసెంచితనసెం  నా  కళరుళ్ళ
తెరిపిసెంచిసెంద.  ఇకమీద ఎవవ్వరితటీ తపుల్పిగా
పక్రివరిత్తసెంచనరు.  ననరున్ను  క్షమసెంచమాస్మ,
కోయిలమాస్మ" అని కసెంట తడి పెటిట్టుసెంద. 

"ఏమీ  పరావ్వలదరుల,  తటి  పాప్రాణరులసెం,

ఒకరికొకరసెం  ఆ  మాతదసెం  సాయసెం
చేసరుకోకపోతే  ఎలాగ?  ఇసెందరులో
క్షమాపణలమీ అకకరలదరుల" అనన్నుద కోయిల
తేలకగా.  అటరుపెగైన కోయిల,  కాక అడవిలోని
పక్షులనిన్నుటికీ   సాయసెం  చేససూత్త  సరుఖసెంగా
ఉసెండినెగై.

తసెందర!

వెసెంగళపల్పి మతరుక్రిడ:  ఒర, అకసాస్మతరుత్తగా కారరు వేగ సెం పెసెంచినటరులనాన్నువ, ఎసెందరుక?

వెసెంగళపల్పి: ఏసెంలదరు, కారరు బేదకలరు ఫెయిలయాణయి, ఏదగైనా  యాకన్సుడెసెంటరు జరిగేలోగా  మనసెం ఇలరుల 
చేరితే మసెంచిదని!
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మొసల-పీత 
రచన: దేవక, 6 వ తరగత, రిషీవాణలీ ససూకల 

అనగనగా  ఒక  అడవిలో  ఒక  చెరరువ
ఉసెండేద. ఆ చెరరువలో ఒక మొసల, ఒక పీత
ఉసెండేవి.  వాటిక చెరరువలో  ఉసెండే చేపలనాన్ను,
పురరుగరులనాన్ను  చాలా  ఇషట్టుసెం.  రోజూ
లెకకలననిన్ను  చేపలన్ను,  పురరుగరులీన్ను  పటరుట్టుకొని
నమరులరుతసూ ఉసెండేవి ఆ రసెండూ. 

ఒకరోజున  అవి  రసెండూ  మరుచచ్చటరుల
పెటరుట్టుకసెంటసూ చేపలన్ను నమరులరుదామని చసూసేత్త
అసలరు  ఎకకడా  ఒకక  చేప  కూడా  లదరు!

చెరరువలో అసెంతట కనీససెం  ఒకక  పురరుగరు
కూడా లదరు!  
"అయోణ!  మనసెం  అనిన్ను  చేపలీన్ను,  అనిన్ను
పురరుగరులీన్ను  కూడా తనేసినటరుట్టునాన్నుమ!  మరి
ఇపుల్పిడ  ఏసెం  చెయాణల?"  అసెంద  పీత
బాధగా, కడపు పటరుట్టుకొని. 

మొసల  కొసెంతసేపు  మౌనసెంగా  ఆలోచిసెంచి,

"ఆ...ఐడియా!  మనసెం  ఇపుల్పిడ  ఇసెంక
జసెంతరువలని పటరుట్టుకొని తనాల!" అసెంద. 
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ఆ  మాట  వినగానే  పీతక  నీరససెం
వచేచ్చసిసెంద.  "ఐడియా  బాగరుసెంద;  కానీ
జసెంతరువలరు ఎపుల్పిడోగానీ మనసెం ఉసెండే ఈ
చెరరువక రావ కదా,  మరి వాటిని మనసెం
ఎలా పటరుట్టుకోగలసెం, అసలరు?" అనన్నుద. 

"ఏమో!  మన అదధృషట్టు సెం  బాగరుసెంటే ఒకదాని
తరావ్వత ఒకటి లెకకలననిన్ను జసెంతరువలరు వచిచ్చ
నేరరుగా  మన  నోటలకే  పడచరుచ్చ!"  అనన్నుద
మొసల   "అసెంతగా  జసెంతరువలరు  మన
నోటలక  దసూకకపోయినా  ఏమీ  పరలదరు.
నరువవ్వ వాటిత  ఏమెగైనా మరుచచ్చటరుల పెటరుట్టుకొని
వాటి  మనసరు  మళళ్ళససూత్త  ఉసెండ.  నేనరు
దొసెంగగా వచిచ్చ వాటి మీదక దసూక చసెంపసాత్త.
అపుల్పిడ  ఇక  మనిదద్దరి  సమసణలసూ 
తీరతాయి" అని జడిససూత్త. 
కానీ మసూడ రోజుల పాటరు ఒకక జసెంతరువ
కూడా  ఆ  చెరరువ  దరిదాపులోలక  రాలదరు!
పీత  దాదాపు  నిరాశ  చెసెందరుతసూ  ఉసెండగా
అకసాస్మతరుత్తగా  ఒక  జసెంక  అటరువెగైపుగా
వచిచ్చసెంద. 

పథకసెం  పక్రికారసెం  దానిన్ను  పలకరిసెంచేసెందరుక
వెళలసాగసెంద  పీత.  అయితే  ఆకల  పటట్టులని

మొసల  ఆ  లోగానే  జసెంకమీదక
దసూకబోయిసెంద.  అలకడిక  భయపడడ్డ  జసెంక
ఒకక  ఉదరుటరున  బయటిక  గసెంత,  పరరుగే
పరరుగరు! 

అటల చేతకసెందన ఆహార సెం తపిల్పిసెంచరుకొని
పోయాక,  మొసల మరక పథకసెం వేసిసెంద.

"ఇదగ  చసూడ!  మనసెం  ఇకకడ  ఇటల
కూరరుచ్చసెంటే జసెంతరువలవ ఇటరువెగైపుక రావ;

మన  ఆకలీ  తీరదరు.  అసెందరుకని  నరువవ్వ
ఇపుల్పిడ అడవిలోక ఏడససూత్త వెళళ్ళ,  కనబడడ్డ
జసెంతరువకలాల  చెపుల్పి-  నేనరు చనిపోయానని!

బాగా  నటిసెంచాల.  నీ  కళళ్ళనీళరుళ్ళ  నిజసెం
అనరుకొని కనీససెం ఒక వసెంద జసెంతరువలనాన్ను
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ఇటరు  చెరరువ  పక్రికకక  రావాల.  అపుల్పిడ
నేనరు  రహసణసెంగా  వాటిని  ఒకొకకకదానేన్ను
చెరరువలోక  లాకొకని  పోయి  చసెంపసాత్తనరు"
అనన్నుద. 

పీత అడవిలోక బయలరుదేరిసెంద.  అద ఇసెంకా
పద అడగరులరు అటరు వేసిసెందో లదో, దానికో 
నకక  ఎదరురగైసెంద.   పీత  గబగబా  కొసెంత
ఉమస్మని కళళ్ళకక్రిసెంద పులరుమరుకొని నకక దగగ్గరిక
వెళళ్ళ  "నకకమామా!  నీ పియమెగైన అలరులడ
మొసల  ఇక  లడ.  మీ  కడసారి  చసూపు
కూడా  దకకకసెండానే  తనరువ  చాలసెంచి
సవ్వరగ్గలోకానిక  వెళళ్ళపోయాడ"  అనన్నుద
బసెంగరురరు గొసెంతరుత. 

"అవనా!  మొసల  చచిచ్చపోయిసెందా!

నిజసెంగానే?!  అసెంత  బలసెంగా  ఉసెండేదే!!"

అనన్నుద నకక అనరుమానసెంగా. 

"పాపసెం,  మరి,  అవనరు"  అనన్నుద  పీత,

ఇసెంకేమనాలో తెలీక. 

"ఊరికే  మసూరచ  పోయిసెందేమో,  నాక
చసూపిసెంచరు  కొసెంచెసెం  "  అని  నకక  చెరరువ
వెగైపుక దారి తీసిసెంద. 

అకకడ  చెరరువ  అసెంచరున  ఇసకలో

కదలకసెండా  పడి  ఉనన్నుద  మొసల.  నకక
దానిక బాగా దసూరసెంగా   నిలబడి "ఇదేసెంటి,

చచిచ్చపోయిన  నకకలరు  గాల  పీలరుచ్చకోవాల
కదా! దీని గాల నిలబడిసెంద- అసెంటే దానరర సెం
ఇద కేవలసెం మసూరచ పోయిసెందని!" అనన్నుద. 

దాని  మాటలరు  వినగానే  మొసల  గాల
పీలరుచ్చకొని వదలటసెం మొదలరు పెటిట్టుసెంద.  

దానిన్ను చసూడగానే నకకక అరరసెం
అయిపోయి,  నవవ్వ వచిచ్చసెంద.  అయినా ఐ
నవవ్వనరు  ఆపుకొని  అనన్నుద  "ఊఊఁ  అవనరు.
గాల పీలరుసరుత్తనన్నుద.  అసెంటే  చచిచ్చపోయినటేల.
కాని మా అమస్మ నాక చెపల్పిద,  చనిపోయిన
నకకలరు  తక ఊపుతాయి అని.  మరి ఈ
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మొసల తక ఊపటేలదేమ?" అసెంద పీతత. 

మొసల తటలరున తక లపి ఊపిసెంద. 

నకక  నవవ్వతసూ  దసూరసెంగా  జరిగ-  తకక
మొసలీ!  చనిపోయిన  జసెంతరువలరు
ఎకకడెగైనా  గాల  పీలరుసాత్తయా,  తకలరు
కదలసాత్తయా!  పిచిచ్చ  అబదాద్దలరు  చెపిల్పి

మమస్మలన్ను  మోససెం  చేసాత్తరా!"  అసెంద
వెళలపోతసూ. 

తరరువాత ఆ నకక అడవిలోక వెళల అడవిలో
ఎసెంతమసెందక ఈ విషయసెం చెపిల్పిసెందో గాని,

ఒకక  జసెంతరువ కూడా ఆ చెరరువ వెగైపుక
రాలదరు.  తసెండి లక పీత,  మొసల రసెండూ
చనిపోయాయి. 

లాల మరిచ్చ-హరిమరిచ్చ
(ఎసెండ మరప-పచిచ్చ మరప)

సరుజత: భాయ్ సాబ! ఒక కలో లాల మరిచ్చ ఇవవ్వసెండి.

కరీసెం దరుకాణదారరు: హరిమరచ్చ ఏక కలో దో!

సరుజత: హరి మరిచ్చ కాదరు-లాల మరచ్చ!

కరీసెం దరుకాణదారరు(మళీల): హరిమరచ్చ ఏక కలో దో!

సరుజత (మళీల చికాకగా): హరి మరిచ్చ కాదరు-లాల మరచ్చ!

కరీసెం దరుకాణదారరు: శాసెంతసెంగా ఉసెండసెండమాస్మ మీక కావలసినవే వసాత్తయ్. మావాడి పరరు హరి.

ఎసెంగరుళసూరరు!
విమానసెం బెసెంగరుళసూరరులో దగబోతరుసెండగా లోపల కూరరుచ్చనన్ను చిసెంటరు అరిచాడ
చిసెంటరు: బెసెంగరుళసూరరు వచేచ్చసిసెంద! బెసెంగరుళసూరరు వచేచ్చసిసెంద!

ఎయిర హసట్టుస్: బాబసూ! బి సగైలెసెంట్! 

చిసెంటసూ: ఎసెంగరుళసూరరు వచేచ్చసిసెంద! ఎసెంగరుళసూరరు వచేచ్చసిసెంద! జక!
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ననరున్ను కాపాడిన పిలల! 
రచన: ఆరణ అచరుచ్చత, 7 వ తరగత, రిషీ వాణలీ ససూకల 

ఒకరోజున  మసెం  అసెందరసెం  బసెంత  ఆట
ఆడతరుసెంటే  ఎవరో  కొతత్త  పిలాలడ  ఒకడ
కనిపిసెంచాడ.  నేరరుగా  మా  దగగ్గరిక  వచిచ్చ,

అడిగాడ-  "నేనరు  కూడా మీత ఆడచాచ్చ"
అని. 

వాడిని  చసూడగానే  నాక  గరురత్తచిచ్చసెంద-  ఆ
రోజునే  మా  అకక  మాకో  పని  ఇచిచ్చసెంద:

"చెపిల్పిన పదాలత కథ రాయసెండి"  అనన్నుద.

ఇపుల్పిడ ఇసెంక  "వడి  చేతే  కథ  చెపిల్పిదాద్దసెం"
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అనరుకనాన్నునరు. 

"ఇదగ,  నరువవ్వ  మాత  ఆడకోవచరుచ్చ:
అయితే మరుసెందరు నీ  కథ చెపాల్పిల.  ఆ కథలో
'సమరుదదసెం,  అమస్మమస్మ  ఇలరుల,  దొడిడ్డ కసెంపు,

పిలల, నాగరు పామరు'- ఈ ఐదరు ససెంగతరులసూ
తపల్పికసెండా రావాల" అనాన్నునరు. 
వాడ  ఏమాతద సెం  ఆలోచిసెంచకసెండానే
చెపల్పిటసెం మొదలెటట్టుడ:

"నేనరు  ఇసెంకో  దేశసెం  నరుసెంచి  వచాచ్చనరు.  ఒక
చిటిట్టు  పడవలో  సమరుదదసెం  దాటి  వచాచ్చనరు-
వినాన్నురరుగా,  సమరుదదసెం!"  "సర-  సర-

మరుసెందరుక పో!" అనాన్నునరు నేనరు. 
వాడ  కొనసాగసెంచాడ-  "సమరుదదసెం  దాటి
వచాచ్చక,  కొనాన్నుళళ్ళ  పాటరు ఉసెండి పోదామని
మా  అమస్మమస్మ  వాళల  ఇసెంటిక  వచాచ్చనరు.
అరరమెగైసెంద కదా,  అమస్మమస్మ ఇలరుల!'" 
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"సరిగాగ్గ ఆ సమయానికే వాళల మరరుగరుదొడిడ్డక
ఉసెండే  గొటట్టుసెం  విరిగసెంద.  పలసెంబరరు  వచిచ్చ
మొతత్తసెం  కడిగ రిపరరు  చేసరుత్తనాన్నుడ.  అకకడ
అసెంతా ఒకటే దొడిడ్డ కసెంపు!  అరరమెగైసెంద కదా,

దొడిడ్డ  కసెంపు!"  ఆగాడ  వాడ.  "బల
ఉసెందరా, నీ కథ- చెపుల్పి ఇసెంకా" అనాన్నుసెం. 

"ఇకకడ, ఈ ఊళళ్ళ  మా పినిన్ను ఉసెంటరుసెంద.

అసెందరుకనే మమరు ఇకకడిక వచాచ్చసెం.  వచీచ్చ
రాగానే నాక- ఉసెం..- ఒక పిలల కనిపిసెంచిసెంద.

అద కొసెంచెసెం కసెంటే పిలల.  అసెందరుకని నాక
అద ఏమసెంత నచచ్చలదరు.  బాగా తరిమానరు
దానిన్ను.  అయినా  అద  ననరున్ను  వదలక,  నా
చరుటసూట్టునే  తరరుగరుతసూ  వచిచ్చసెంద"  ఆపాడ
వాడ. "మరుసెందరుక పో!" అనాన్నునరు నేనరు. 
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"అయితే ఇసెందాక,  మధాణహన్నుసెం  ఏసెం  జరిగసెందో మీరరు  ఊహిసెంచనరు  కూడా ఊహిసెంచలరరు"
అనాన్నుడ వాడ. 

"ఏమెగైసెంద?" అనాన్నుసెం అసెందరసెం, ఉతాన్సుహసెంగా.  

"నేనరు తలరుపు తీసరుకొని తటలోక నడిచానా,

అసెంతలోనే పిలల  నా మరుసెందరుక దసూక,  కాళలక
అడడ్డసెంగా తరరుగరుతసూ అరవటసెం మొదలెటిట్టుసెంద.

నేనరు దానిన్ను అదలససూత్త  కాళరుళ్ళ  ఇటల  విసిరానో
లదో- 'బరుస్'  మని పెదద్దగా శబద్దసెం!  చసూసే సరిక
నా కాళల మరుసెందే ఓ  పెదద్ద  నాగరు పామరు!  దాని
మీదక  దసూక  పోరాడతసూ  ఆ  కసెంటి  పిలల!
ఒకక అడగరు మరుసెందరుక వేసినా ఆ పామరు
ననరున్ను కరిచేద;  నేనరు ఇటల మీత ఈ ససెంగత
చెపల్పిగలగేవాణిర కాదరు!" అనాన్నుడ వాడ కథని మరుగససూత్త. 
మమసెందరసెం  వాడి  దగగ్గరికెళళ్ళ  "నరువవ్వ  బల  కథలరు  చెబరుతావరా!  నిజసెంగా  జరిగనటేట్టు
చెబరుతావ!"  అనాన్నుసెం. 

"కాదరు!  ఇద కథ కాదరు-  నిజసెం!"  అనాన్నుడ వాడ.  అద చెబరుతరుసెంటే వాడి కళళ్ళలో నీళరుళ్ళ
తరిగాయి.  మ సెం వాడిని ఓదారాచ్చసెం. ఆ తరావ్వత అసెందరసెం కలసి ఆడకనాన్నుసెం.

రసెంగయణ: డాకట్టురరు గారసూ! నేనరు కళల జడ పెటరుట్టుకనాన్నుక చదవగలరుగరుతానరు కదాసెండి?!

డాకట్టురరు: ఓ ఖచిచ్చతసెంగా!

రసెంగయణ (ససెంతషసెంగా):  హమస్మయణ! అటల అయితే సర. లకపోతే చదరువరాని ఈ జీవితసెం 
ఎసెందరుక?!
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వేటగాడి మాట 
రచన: భవణ, 7 వ తరగత, రిషివాణలీ ససూకలరు, మదనపలల, చితసూత్తరరు జలాల. 

అనగనగా  ఒక  ఊరరు.  ఆ  ఊరి  పరరు
చరుకాకపురసెం.  ఊరరు  చాలా  చినన్నుద-

అసెందరుకని  అకకడ  బడి  లదరు.  ఎవరనాన్ను
బడిక వెళళ్ళలసెంటే పొరరుగసూరిక వెళలలన్సుసెందే. 

ఆ  ఊరిక  కూడా  నడచరుకొని  వెళళ్ళల-

అసెందరుకనే  అపల్పిటల  చరుకాకపురసెం  వాళరుళ్ళ
ఎవవ్వరసూ  అసలరు  ఏమీ  చదరువకోలదరు:
ఇపుల్పిడ  కూడా  ఎవవ్వరసూ  బడిక

పోయేవాళరుళ్ళ లనే లరరు! 
చిటిట్టు  చిటిట్టు  పిలలలరు  ఊరికే  రోజసెంతా
ఆటలాడకసెంటసూ  ఉసెండేవాళరుళ్ళ;  కొసెంచెసెం
పెదద్ద  పిలలలరు  వాళలనరు  చసూసరుకసెంటసూ
ఉసెండేవాళరుళ్ళ;  ఇసెంకా  పెదద్ద  పిలలలరు  వాళళ్ళ
తలలదసెండక్రిలతబాటరు  పొలసెంలో  పనిక
పోయేవాళరుళ్ళ;  మరీ పెదద్ద  పిలలలరు  ఐతే  పెళళ్ళ
చేసరుకొని  వసెంట  పనరులోల  మరునిగపోయి
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ఉసెండేవాళరుళ్ళ. 
ఆ ఊళల కమల,  విమల అనే అమాస్మయిలరు
ఇదద్దరసూ మసెంచి సేన్నుహితరులరు.  పటన్నులోల  ఉనన్ను
బసెంధరువల  పిలలలరు  శరుభదసెంగా
చదరువకసెంటరుసెండటసెం  చసూసి,  'మమసూ
బడిక  పోతాసెం'  అనటసెం  మొదలరు  పెటట్టురరు
వాళరుళ్ళ. 
వాళళ్ళనరు  వెనకక  లాగేసెందరుక  చాలామసెంద
పెదద్దవాళరుళ్ళ  పక్రియతన్నుసెంచారరు.   "మీకెసెందరుకే,

చదరువ?"  అనాన్నురరు.  "పెదద్ద  పెదద్ద  మగళళ్ళ
పొలసెం పనరులరు చేసరుకసెంట ఉసెంటే, మీరసెంటి
చదవేద?"  అనాన్నురరు.  "అబబ్బా  చదవ-

చాచ్చరమాస్మ, చదవి కలెకట్టురరుల అవతారరు!" అని
ఎగతాళ చేశారరు. 
అయినా కమల విమల ఇదద్దరసూ  పటిట్టున పటరుట్టు
విడవలదరు.  "ఇకకడికే  కాదరు-  ఎసెంత
దసూరమెగైనా  పోతాసెం.  బడిక  పోవాలన్సుసెందే"

అని పోరాడారరు. 
చివరిక  వాళల  ఇసెంటలవాళరుళ్ళ  వళళ్ళ  పోరరు
పడలక, "సర,  మీక కషట్టుమయేణసెంత వరకూ 
బడిక  పోసెండి.  అటరుపెగైన  ఎటలగసూ  మీర
మానేసాత్తరరు" అని వదలపెటట్టురరు. 

దాసెంత  వాళరుల  ఇదద్దరసూ  బడిక  పోవటసెం
మొదలెటట్టురరు.  టీచరరుల  చెపిల్పినవనీన్ను  శక్రిదద్ధగా
విని,  నోటరున్సులరు  రాసరుకొని-  మసెంచి  పిలలలరు
అనిపిసెంచరుకోసాగారరు. 
అనీన్ను  బాగరునాన్నుయి  కానీ  వాళళ్ళక  ఒకకటే
భయసెం-  సాయసెంతదసెం  ఐదరు  గసెంటలక
వదరులరుతారరు  బడి.  చలకాలసెంలో  మరి
ఐదరునన్నురకలాల చీకటిపడిపోతరుసెంద; ఆ చీకటల
దారి సరిగాగ్గ కనిపిసెంచదరు. అడవి దారి అసలరు
ఏమాతదసెం సరిగాగ్గ  ఉసెండదరు.  ఎపుల్పిడెగైనా దారి
తపాల్పిరసెంటే అసెంతే-  ఇక రాతదసెంతా అడవిలో
తరరుగరుతసూ ఉసెండాలన్సుసెందే. 

"మన  ఊరి  వాళలనరు  ఎవరినెగైనా  మనక
ఎదరురరు  రమస్మసెందాసెం"  అనన్నుద  కమల.

"ఊరరుకో,  వాళలనరు  ఎదరురరు  రమస్మసెంటే
మరుసెందరు మనలన్ను  బడి మానిల్పిసాత్తరరు.  ఇసెంకో
మారగ్గసెం ఏదగైనా వెతకాలన్సుసెందే" అనన్నుద విమల.

చివరిక ఆ ససెంగత ఎటసూ తేలలదరు. 
అయినా ఒక రోజున వాళరుళ్ళ భయపడినసెంతా
అయిణసెంద: ఉదయానేన్ను లచి ఇదద్దరసూ చకకగా
నడచరుకసెంటసూ   బడిక  వెళలరా,  కానీ
సాయసెంతదసెందారి  తపిల్పి  ఎట  అడవి
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మసూలలోలక  వెళలపోయారరు!  చీకటి పడిసెంద..

ఇసెంటికెళల దారి ఇక ఏమాతదసెం కనబడకసెండా
అయిణసెంద! 

పాపసెం ఇసెంక ఇదద్దరికీ ఏసెం చేయాలో అరరసెం
కాలదరు.  "నాక  చాలా  భయసెంగా  ఉసెంద-

ఏడవాలనిపిసరుత్తనన్నుద.  ఆకల  వేసరుత్తనన్నుద"

అనన్నుద విమల. 

"ఇదగ,  ఊరికే భయపడక.  ఏదగైనా కషట్టుసెం
వసేత్త  ధగైరణసెంత  ఎదరురోకవాల  తపల్పి,
భయపడకూడదరు-  అని  చెపల్పిలదా,

టీచరరుగారరు?  నరువవ్వ ఊరరుకో.  ఏమెగైతే అద

కానియిణ! రపు ఎటలగసూ ససూరరుణడ వసాత్తడ
కద!"  అసెంటసూ బాణగరులో ఉనన్ను మొకకజొనన్ను
కసెంకని  బయటిక  తీసిసెంద  కమల.  ఇదద్దరసూ
కలసి ఓ చెటట్టుకక కూరచ్చని, కసెంకని తనాన్నురరు. 
"మరి  మనసెం  పడకోవచాచ్చ,  పామరులరు
పుటట్రలరు వసేత్త ఎలాగ?"  అనన్నుద విమల ఇసెంకా
భయపడతసూ. 

"ఆసెంజనేయసావ్వమని  తలచరుకసెంటే  ఏవ
మనదగగ్గరక రావసెంటల" అనన్నుద కమల. ఇక
ఇదద్దరసూ ఆసెంజనేయసావ్వమని తలచరుకసెంటసూ
ఆ కొమస్మ మీదనే కూరరుచ్చనాన్నురరు. 
అసెంతలో  అటరుగా  పోతరునన్ను  వేటగాడొకడ
వళళ్ళని చసూసి దగగ్గరికొచిచ్చ- "ఏ ఊరరు పాపా,

ఇసెంత  చీకటి  వేళ  ఇకకడనాన్నురరు?"  అని
అడిగాడ.  తమని  కాపాడేసెందరుక
ఆసెంజనేయసావ్వమ  ఇటల  వచాచ్చడనిపిసెంచిసెంద
పిలలలక.  ఇదద్దరసూ గబగబా కొమస్మ దగ వచిచ్చ
అతనిక గడ అసెంతా వెళలబోసరుకనాన్నురరు. 
"పెదద్దల  మాట  వినాల  కదమాస్మ,  బడిక
పోకపోతే మటరుక ఏమ?  నాకూ ఓ పాప
ఉనన్నుద మీ అసెంతద.  బడిక పోతానసెంటే నేనే,

పసెంపియణలదరు.  ఇపుల్పిడ  ఇసెంటలనే  ఉసెంద.
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చకకగా  పనరులరు  చేసరుకసెంటసూ"  అని,

వాళలనరు  వెసెంటబెటరుట్టుకొని,  కబరురరుల  చెబరుతసూ
అడవి దాటిసెంచాడ వేటగాడ. 

ఆ  సరిక  చరుకాకపుర సెం  మొతత్తసెం
గసెందరగళమౌతరునన్నుద-  'వదద్దనాన్ను  వెళళ్ళరరు
పిలలలరు-  ఇసెంత  చీకటగైనా  వెనకక  తరిగ
రాలదరు"  అని.  వళలనరు  చసూడగానే  అసెందరి
పాప్రాణాలసూ లచి వచాచ్చయి.  "ఇసెంక ఏనాటికీ
పిలలలన్ను  బడిక  పోనివవ్వసెం"  అని  పిలలలన్నుదద్దరినీ
దగగ్గరిక తీసరుకనాన్నురరు. 

కమల విమల ఏడపు మొదలరు పెటట్టురరు.
"లదరు-  మళీళ్ళ  ఇటల  జరగదరు-  మసెం బడిక
వెళళ్ళలన్సుసెందే"  అనసాగారరు.  పెదద్దవాళరుళ్ళ
వాళళ్ళని  కసరటసెం  మొదలెటట్టురరు.  అసెందరసూ
తమక  తచిన  విధసెంగా  మాటలడతరుసెంటే
వేటగాడ ఊరికే నిలబడాడ్డడ కొసెంత సేపు.  

అసెంతలో కమలవాళళ్ళమస్మ  అతని  దగగ్గరికొచిచ్చ

"ఇసెంత జరిగనా బరుదద్ధ  రాలదరు చసూడయాణ
ఈ పిలలలరు ఎటల ఉనాన్నురో!" అసెంద. 

వేటగాడ  కొసెంచెసెంసేపు  ఆలోచిసెంచి  మెలలగా
అనాన్నుడ- "మీరమీ అనరుకోకపోతే నేనోమాట
చెపల్పినా  తలీల-"  అని.  అసెందరసూ  నిశశ్శబద్దసెం
అయాణరరు- "ఈ పిలలలదద్దరసూ నిజసెంగా గొపల్పి
తెలవెగైన  వాళరుళ్ళ  తలీల,  గొపల్పి  ధగైరణవసెంతరులరు
కూడా.  చదరువ  వళలక  చాలా  ససెంగతరులరు
నేరిల్పిసెంచిసెంద.  వళళ్ళత  అకకడినరుసెండ
మాటలడతసూ వచాచ్చనరు కద,  నాక కూడా
అరరమెగైసెంద-  పిలలలక  చదరువ  చాలా
అవసరసెం.  నిజసెంగా  ఇవాళల  నా  మనసరులో
గటిట్టుగా అనిపిసెంచిసెందమాస్మ-  మా పిలలనీ బడిక
పసెంపాలని! మీరరు ఏమీ అనరుకోకపోతే,  వళలని
బడిక పోనివవ్వసెండి- నేనరు కూడా మా అమస్మని
అటరునరుసెండి బడిక పసెంపుతానరు. అసెంతా కలసి
చదరువకసెంటరరు; కలసి వెనకక తరిగొసాత్తరరు.
ఎవరికీ ఏమీ కషట్టుసెం ఉసెండదరు!" అని. 

ఊళళ్ళవాళలసెంతా మౌనసెంగా తలలసూపారరు. 
అటరుపెగైన  కమల  విమలలత  పాటరు
చరుకాకపురసెం  పిలలలరు  అసెందరసూ  బడిక
పోవటసెం మొదలెటట్టురరు! 
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పిలల-నకక 
సేకరణ: డి.ఆశ, ఏడవ తరగత, గరుసెండవారి పలల, తలరుపుల మసెండలసెం, అనసెంతపురసెం జలాల.

అనగనగా ఒక అడవిలో గొపల్పిలరు చెపుల్పికనే
నకక ఒకటి ఉసెండేద.  అద ఒటిట్టు  డసరున్సుద-

నిజసెంగా  దానిక  ఏమీ  తెలవి  లదరు;  కానీ
ఊరికే తెలవెగైనదాని లాగా పోజులరు పెడతసూ 
తరిగేద. 

ఆ అడవిలోనే పిలల ఒకటి ఉసెండేద.  నిజనిక
అద  చాలా  తెలవెగైనద.  బదతకేసెందరుక
కావలసిన  తెలవితేటలరు  దాని  దగగ్గర
పుషకలసెంగా ఉనాన్నుయి. కానీ నకక ఎపుల్పిడూ

దానిన్ను  తకకవ  చేసి  మాటలడతరుసెండేద,

అయినా అద ఏమీ అనేద కాదరు. 
ఒక రోజున అద నకకత అనన్నుద- "మామా!

నా  చెవలరు  ఎసెందరుకనో  ఈరోజున  బాగా
వణరుకతరునాన్నుయి-  సాధారణసెంగా  వేట
కకకలరు  రాగానే  నాక  ఇటల
అవతరుసెంటరుసెంద.   ఈ వేటకకకలరు  మహా
పక్రిమాదసెం;  వాటి  కసెంట  పడాడ్డమసెంటే  ఇక
తపిల్పిసెంచరుకనే అవకాశమ ఉసెండదరు!" అని. 
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"ఆఊఁ,  వాటిక అసెంత సీనరు  లదరుల"  అనన్నుద
నకక."నేనరు వాటి పెదద్దనన్నునరు కదా, అసెందరుకని
అసలరు అవి ననరున్ను ఏమీ చెయణవ.  ఒకవేళ
ఆ ససెంగత తెలీక ఏవెగైనా నా మీదక వచిచ్చనా,

వాటి నరుసెండి తపిల్పిసెంచరుకనే ఉపాయాలరు నా
దగగ్గర  కొలలలరు  ఉనాన్నుయి.   అయినా  ఓ
ససెంగత  చెపల్పినా,  నీబోటి  చినన్ను  పాప్రాణరులరు
ఊరికే భయపడతరుసెంటయి- ఎసెంత చెపిల్పినా
వినవేమట  మరి!  భయానిన్ను  పోగొటరుట్టుకనే
మారాగ్గలరు  ఎవరగైనా  పెదద్దలనరు  అడిగ
తెలరుసరుకోవాల;  వాటిని  నిలకడగా  సాధన
చేయాల-  ఏమరునన్నుద?!  కకకలక
భయపడతారా, ఎవరగైనా?!" అని  నవివ్వసెంద. 

"ఆ ఉపాయాలవో కొసెంచెసెం నాకూ నేరిల్పిసెంచరు
మామా,  నీక పుణణసెం ఉసెంటరుసెంద!  కకకల
భయసెంత  చచిచ్చపోతరునాన్నునరు"  అనన్నుద  పిలల,
ఏడపు మరుఖసెం పెటరుట్టుకొని. 

"వలరు  చికకనపుల్పిడ   తపల్పికసెండా
నేరిల్పిసాత్తనరు.  అయినా  నాక  ఈమధణ
ఏమసెంత  ఖాళీ  దొరకట సెంలదరు.  కొసెంచెసెం
సమయ సెం  చికకతే,  అపుల్పిడ  నేరిల్పిసాత్తనరు"
అనన్నుద నకక గొపల్పిగా. 

సరిగాగ్గ  ఆ  సమయసెంలో హటతరుత్తగా  ఊడి-

పడాడ్డయి  వేటకకకలరు!  క్షణసెంలో  అవి
నకకనరు,  పిలలని చరుటరుట్టు  మరుటిట్టు  గరురరుక్రి  గరురరుక్రి
మసెంటసూ మీదక రాసాగాయి! 

ఇక పిలల అరక్షణసెం కూడా ఆలోచిసెంచలదరు-
కక్రిసెందక వాలన కొమస్మనొకదానిన్ను పటరుట్టుకొని చక
చకా ఓ చెటరుట్టుమీదక ఎగబాప్రాకసెంద. 

'తనక తెలసిన వసెంద ఉపాయాలోల ఇపుల్పిడ
దేనిన్ను  పక్రియోగసెంచాల?'  అని  ఆలోచిససూత్త
నిలబడడ్డ  నకక  మటరుక  వేటకకకల
పాలెగైసెంద. 

ఒకక  ఉదరుటరున  దానిమీదక  దసూకన
కకకలరు  అద  తమ  పెదద్దనన్ను  అని  కూడా
తలచక, దాడి చేసి చసెంపశాయి! 
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పిసినారి రామరుడ. 
 రచన: ఎ. శివ, నాలరుగవ తరగత, రిషీ వాణలీ ససూకల. 

అనగనగా ఒక ఊరరు.  ఆ ఊరిలో
ఒక  పిసినారి  వాడ  ఉసెండేవాడ.

వాడి పరరు రామరుడ. 

ఒకరోజు  వాడ  ఒక  పిలలని
కొనడానిక  జసెంతరువల  అసెంగడిక
వెళలడ. అకకడ పిలలని చసూసి" ఈ
పిలల  ఎసెంత?"  అని అసెంగడి వాడిని
అడిగాడ. 

బమస్మల కథ
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"నాలరుగరు రసూపాయలరు"  అనాన్నుడ
అసెంగడివాడ. 

అపుల్పిడ  రామరుడ  "రసెండ
రసూపాయలక  ఇసాత్తవా?"  అని
అడిగాడ. 
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"ఇవవ్వనరు.  నరువవ్వ  నా  అసెంగడి
శరుభదసెం చేసేత్త 
అపుల్పిడ  ఈ  పిలలని  రసెండ
రసూపాయలక ఇసాత్తనరు"  అనాన్నుడ
అసెంగడి వాడ. 

సర  అని  అసెంగడి  నసెంతా  శరుభదసెం
చేశాడ  రామరుడ,  తరుమరుస్మ-
కసెంటసూ. 

ఆ  తరావ్వత  ససెంతషసెంగా  రసెండ
రసూపాయలరు ఇచిచ్చ పిలలని తీసరుకొని
ఇసెంటిక వెళలడ. 
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కానీ అసెంగడి శరుభదసెం  చేసినసెందరుక
వాడిక జవ్వరసెం వచిచ్చసెంద. 

రసెండ  రసూపాయలరు  ఆదా
చేదాద్దమనరుకసెంటే హాసిల్పిటల  ఖరరుచ్చలరు
రసెండ వసెందలయాణయి. 

గొపల్పివారయేణసెందరుక ఆరాటపడితే సరిపోదరు- దానికోససెం శక్రిమసెంచాలన్సు ఉసెంటరుసెంద.
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ఆశాజణత 
రచన: డి.ఆర.హిమశ, పదవ తరగత, రాధా ససూకల ఆఫ్ లెరిన్నుసెంగ, అనసెంతపురసెం. 

రాయవరసెం అనే ఊళళ్ళ సరోజ,  రామరాజు
అనే  దసెంపతరులరు  నివసిసెంచేవాళరుళ్ళ.  వాళరుళ్ళ
బాగా  ఆసిత్తపరరులరు;  ధనవసెంతరులరు.  వాళళ్ళక
ఉనన్నుదలాల  ఒకే  ఒకక  కొరత-  పిలలలరు  లరరు
అనేద. 

పిలలలకోససెం ఎనోన్ను గరుళరుల గపురాలరు, వక్రితాలరు,
నోమరులరు,  డాకట్టురరుల-  అసెంతా అయాణక,  చాలా
కాలానిక  వాళళ్ళక  ఒక  కొడక  పుటట్టుడ.

వాడిక  సమరాజు  అని  పరరు  పెటరుట్టుకొని,

ఎసెంత గారాబసెంగా పెసెంచసాగారరు వాళరుళ్ళ. 
లకలక  పుటిట్టున  కొడక  అనేమో,  వాడిని
సరోజ అసన్సులరు ఎసెండలో తరగనిచేచ్చద కాదరు.
ఎపుల్పిడూ ఎసి  గదలోనే  ఉసెంచేద.  'కాళళ్ళక
మటిట్టు  అసెంటితే  ఎలాగ?'  అని  వాడసెండే
గదలో  ఎపుల్పిడూ  తవాచీ  పరచి  ఉసెంచేద.

వాడిక  ఇసెంటల  వేసరుకనేసెందరుక  చెపుల్పిలరు,
ఊళళ్ళక చెపుల్పిలరు, పటట్టుణానిక చెపుల్పిలరు- ఇటల
అనిన్నుటికీ  వేరరు  వేరరు  చెపుల్పిలరు  ఉసెండేవి.
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రోడడ్డమీద దరుకాణాలోల కనిపిసెంచిన వసరుత్తవలాల
కావాలనేవాడ వాడ;  కాదనకసెండా వాటిని
కొనిపెటేట్టుద సరోజ. 

"ఇటల చేసేత్త  పిలలలరు మొదరుద్దబారిపోతారమాస్మ"
అని ఎవరరు చెపిల్పినా సరోజక కోపసెం వచేచ్చద.

"నా కొడక,  నా యిషట్టుసెం"  అని అరిచేద.

వాడ కొసెంచె సెం పెదద్ద అవగానే వాడిని ఒక ఎసి
బడిలో  చేరాచ్చరరు  వాళరుళ్ళ.  ఆ  బడిక  వెళళ్ళ
బసరున్సు  ఎసిద,  తరగత  గదరులరు  ఎసివి,

ఆఖరరుక  బాత్ రసూసెంలరు  కూడా  ఎసివే!

దాసెంత  వాడి  ఆరోగణసెం  గసెందరగళసెం
అవవ్వటమ  కాదరు;  వాడ  మొదరుద్దగా
తయారగైనాడ;  ఏ  పనికీ  తరసెం  కాకసెండా
అయాణడ. 

చసూససూత్త  చసూససూత్తసెండగానే  సమరాజుక
పదహారళరుళ్ళ వచాచ్చయి.  వయసగైన్సుతే పెరిగసెంద
కానీ,  వాడిక  బాధణత  ఏమీ  తెలీలదరు.
పరీక్షలోల  అనీన్ను  సరునాన్నుల  తెచరుచ్చకనేవాడ.

'ఏమెగైసెంద,  ఎసెందరుక  అలాగ'  అని  వాడిని
ఎవవ్వరసూ అడిగేవార లరరు మరి! 

అసెంతలో  వాడ  కొతత్త  డిమాసెండ  ఒకటి
మొదలరు పెటట్టుడ- "కోటి రసూపాయలరు కటిట్టు

నాక  యసెంబిబియస్  సీటరు  కొనిపెటట్టుసెండి"

అని!  దాసెంత  రామరాజు  గరుసెండెలోల  రాయి
పడిసెంద-  "అదేమీ  వదరుద్దలగాని,  మరుసెందరు
నరువవ్వ ఒక ససెంవతన్సురసెం ఊళళ్ళ ఉసెండ" అని
వాడిని ఊరిక పిలరుచ్చకొచాచ్చడ. 

ఊరిక  వచిచ్చన  సమరాజు  ఎలాసెంటివాడో
ఒకక  వారసెం  రోజులోలనే  ఊరసెంతా
తెలసిపోయిసెంద. అసెందరసూ వాడిని మరుదరుద్దగా
సమరి సమరాజు అని పిలవట సెం మొదలరు
పెటట్టురరు! 
ఇపల్పిటిక  గానీ సరోజక తనరు  ఎసెంత తపుల్పి
చేసిసెందో తెలీలదరు.  కానీ చేతరులరు కాలాయి;

ఇపుల్పిడ ఏసెం చేయగలదరు తనరు? 

ఆ సమయసెంలో రామరాజు మతరుక్రిడ మసూరిత్త
అనరుకోకసెండా  వాళళ్ళ  ఊరిక  వచాచ్చడ.

మతరుక్రిడిత  తన  గడ  వెళళ్ళబోసరుకనాన్నుడ
రామరాజు. మసూరిత్త బాగా ఆలోచిసెంచి "పిలలలన్ను
అత  గారాబసెం  చెయణకూడదరురా,  ఇపుల్పిడ
చసూడ  ఎసెంత  కషట్టుసెం  అవతరునన్నుదో!  కానీ 
గరుసెండెనరు  రాయి  చేసరుకోసెండి;  నేనరు
చెపిల్పినటరుల  చెయణసెండి.  వాడ  బాగరు
పడతాడ-  ఏసెం పరలదరు"  అని ఒక ఉపాయసెం
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చెపాల్పిడ. 

అదే రోజున మసూరిత్త  ఒక లాయర నరు వెసెంట
బెటరుట్టుకొని  వచాచ్చడ-  రామరాజు
అనరుభవిసరుత్తనన్ను  ఇలరుల,  ఆసిత్త  మొతత్తసెం  తనదే-

అనాన్నుడ.  వాళలనరు  ఇసెంటలసెంచి  మొరటరుగా
బయటిక గసెంటిసెంచాడ.  రామరాజు,  సరోజ,

సమరాజు-  మరుగరుగ్గరసూ  కటరుట్టుబటట్టులత
ఇసెంటిబయట  నిలబడాడ్డరరు.   రామరాజు
కొడకకేసి  బాధగా  చసూససూత్త  "నీక  నా
విలరువ  అరరమెగైసెందనరుకసెంటనరు  సమసూ.

ఇపుల్పిడిక  నేనరు  నీక  ఇవవ్వగలగసెంద  ఇదగ
ఈ వెయిణ రసూపాయలరు మాతదమ. 

ఇవి తీసరుకెళళ్ళ, పటన్నుసెంలో నీక తచిన పనేదో
చసూసరుకొని  బదతరుకోక.  మా  ససెంగత

వదలెయ్.  మసెం  ఏదో  కూల  చేసరుకొని
జీవిసాత్తసెం.  ఒకసారి నిలదొప్రాకకకనాన్నుక నరువవ్వ
మళీళ్ళ  మా  గరురిసెంచి  ఆలోచిదరుద్దవ"  అని
పసెంపిసెంచాడ. 

సమరాజు  ఆ  డబరుబ్బానరు  తీసరుకొని
విజయవాడక  వెళళ్ళడ.  ఆరోజు
సాయసెంతాప్రానికే  ఆ  డబబ్బాసెంతా
ఖరచ్చయిపోయిసెంద!  ఇపుల్పిడిక తసెండిదక  చెపీల్పి
పక్రియోజనసెం  లదరు-  ఆయన  దగగ్గర  కూడా
డబరుబ్బా లదరు! 
సమరాజు  తనక  పరిచయసెం  ఉనన్ను  వాళల
దగగ్గరిక  వెళల  డబరుబ్బా  సాయసెం  అడిగాడ.

ఒకరిదద్దరరు  ఇచాచ్చరరు-  ఆ  డబరుబ్బా
అయిపోయాక  ఇక  అసెందరసూ  మరుఖసెం
చాటరు చేసారరు. 
వారసెం రోజుల తరావ్వత ఇక సమరాజు చేత
డబరుబ్బా  లక,  పని  ఏదీ  చేతకాక,

పసరుత్తలరుసెండటసెం  మొదలరుపెటట్టుడ.  రసెండ
రోజులరు  గడిచేసరిక  ఆకల  బాధ  తెలసి
వచిచ్చసెంద. చివరిక ఇద కాదని ఒక హటల లో
పనిక  కదరురరుకనాన్నుడ.  తనేసెందరుక
వచిచ్చనవాళళ్ళక  టిఫినరుల  అసెందసెంచటసెం,
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మరాణదగా మాటలడటసెం,  హటలోలనే తసెండి
తని,  రాతదక పనివాళలసెందరితబాటరు నేలమీదే
పడకోవటసెం- ఇటల నెలరోజులరు గడిచాయి. 

హటల యజమాని వాడిక నెలజీతసెం
ఇచాచ్చడ. 

సమరాజు ఆ డబరుబ్బానరు ఖరరుచ్చ చేయలదరు-
దాచి  పెటరుట్టుకొని,  తసెండిదక  ఫోనరు  చేశాడ-

"నానాన్ను!  మీరసెం  కసెంగారరు  పడనకకరలదరు-
నేనరు ఓ చినన్ను పని చసూసరుకనాన్నునరు;  నెలక
వెయిణ  రసూపాయలరు  జీతసెం  కూడా
ససెంపాదసరుత్తనాన్నునరు.  మీక  అకకడ  కషట్టుసెంగా
ఉసెందేమో,  డబరుబ్బాలరు పసెంపమసెంటరా?"  అని

అడిగాడ. 

రామరాజు  కళలనీళరుళ్ళ  ఒతరుత్తకొని,  "మన
కషట్టులనీన్ను  తీరినయ్  సమసూ,  ఇపుల్పిడిక
నరువవ్వ ఊరిక వచెచ్చయిణ.  మన ఇలరుల,  ఆసిత్త
అనీన్ను  మనవే  అయాణయి.  ఇపుల్పిడ  మళీళ్ళ
కోటి  రసూపాయలరు  కటగైట్టునా  సర,  నినరున్ను
డాకట్టురరు  చదరువలరు  చదవిసెంచగలసెం.  వెసెంటనే
వచెచ్చయిణ" అనాన్నుడ. 

సమరాజు  కొదద్దగా  ఆలోచిసెంచి-  "లదరుల
నానాన్ను,  నేనరు  ఇకకడే  కోచిసెంగ  తీసరుకొని
పరీక్షలరు రాసాత్తనరు. మసెంచి రాణసెంక తెచరుచ్చకొని
తకకవ  ఖరరుచ్చత  డాకట్టురరు  చదరువలరు
చదరువతానరు.  డబరుబ్బాలత  కొనరుకకనన్ను
చదరువూ  ఒక చదరువేనా?" అనాన్నుడ. 

అనటమ  కాదరు;  మరరుసటి  ససెంవతన్సురసెం
పరీక్షలోల వాడ మసెంచి రాణసెంక ససెంపాదసెంచి
సీవ్వయశకత్తత  యసెంబిబియస్  సీటరు
తెచరుచ్చకనాన్నుడ.   ఇపుల్పిడ  ఊళళ్ళవాళరుళ్ళ
అసెందరసూ  అతనిన్ను   డాకట్టుర  సమరు
అసెంటరునాన్నురరు!  రామరాజు,  సరోజలకే కాదరు-
అతనిపుల్పిడ ఊరసెంతటికీ   ఆశాజణత! 

తననరు తానరు విమరిశ్శసెంచరుకోవటసెం వివేకసెం. ఇతరరులనరు విమరిశ్శసెంచటసెం అవివేకసెం.
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ఆశ-అరర్హత 
కొనిన్ను కథలోల చాలా లోతెగైన తతవ్వసెం ఉసెంటరుసెంద.  జరర్జి ఆరవ్వల రాసిన 'యానిమల ఫాసెం'  అలాసెంటి ఓ కధ.

ఇదగ,  ఇద కొసెంచె సెం వేరలాసెంటి మరో గొపల్పి కథ.  దీని ఉదేద్దశసెం మనలన్ను ఆలోచిసెంపజేయటమ!  చదవసెండి,

ఆలోచిసెంచసెండి, మీక ఏమనిపిసరుత్తనన్నుదో రాయసెండి. 

రచన: వియోగ, కరసూన్నులరు. 

సరుబబ్బానన్ను  చాకల  దగగ్గర  చాలా  ఏళలపాటరు
వెటిట్టుచాకరీ చేససూత్త వచిచ్చసెంద,  దీర ర్ఘకరరసెం అనే ఓ
గాడిద. 

పని  చేసీ  చేసీ  అద  అలసి  పోయిసెంద.

సరుబబ్బానన్ను  దాని  చేత  విపరీతసెంగా  పని
చేయిసెంచరుకనేవాడ.  తసెండి  సరిగాగ్గ

పెటేట్టువాడ  కాదరు.   దాని  బదతరుక  అలా
దరురద్భురసెం  అయిపోయాక,   అద  ఇటల
ఆలోచిసెంచటసెం మొదలరు పెటిట్టుసెంద: 

"చాకల  సరుబబ్బానన్ను  యిచేచ్చ  నాలరుగరు
గడిడ్డపరకలక  నేనరు  ఎసెందరుక  ఊడిగసెం
చేయాల?  శక్రిమ  నాద;  ఆదాయసెం వాడిద!
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నాక కడపు నిసెండా తసెండి పెటట్టుడ; తనేమో
తాగ జలాన్సు చేససూత్త ఉసెంటడ! ఎసెందరుకలాగ?

ఈ  తేడానరు  నేనరు  ఎసెందరుక  భరిసెంచాల?"

అని,  అద మరరునాటి రాతేద కటరుల తెసెంచరుకొని
దగగ్గరోలనే  ఉనన్ను  నలలమల  అడవలలోక
పారిపోయిసెంద. 

అడవిలో ఉనన్ను గాడిదలరు మరుసెందరు
దీర ర్ఘకరరసెంకేసి  అనరుమానసెంగా  చసూశాయి.

అయితే  తవ్వరలోనే  దాని  మాటలరు  విని,

దానిన్ను అకకన చేరరుచ్చకనాన్నుయి.  దీర ర్ఘకరారనిక

ఇక  శరుభదమెగైన  తసెండి,  సవ్వచచమెగైన  గాల,

తయణటి ఏటినీరరు దొరికాయి-  ఒకక ఏడాద
దాటేసరిక దానిక ఎకకడ లని జవసతావ్వలరు
వచాచ్చయి. 

తటి గాడిదలనిన్నుటికీ అద చెపల్పిద- "మనిషిని
చసూసి మనసెం చాలా నేరరుచ్చకోవాల!  వాళలక
ఇపుల్పిడ  రాజులరు  లరరు:  పక్రిజసావ్వమణసెం
వచిచ్చసెంద!  పక్రిజకరర్షణ  ఉనన్నువాడే
నాయకడ!  అసెంతే  తపల్పి,  జతవలలనో,

వసెంశసెం వలలనో ఎవవ్వరసూ నాయకలరు కారరు.
దమరుస్మనన్నువాడిదే  రాజణసెం!"  అని
ఉపనాణసాలచేచ్చద. 

దీర ర్ఘకరరసెం  మాటలరు  కరక్రి  గాడిదలన్ను  చాలా
ఆకరిర్షసెంచాయి.  దాని  వాగాద్ధటి  వాళలసెందరినీ 
ఒక  ఊపు  ఊపిసెంద.  తల-తక  నెరిసిన
మరుసల  గాడిదలరు  మటరుక  దానిన్ను
పటిట్టుసెంచరుకోలదరు. 
"ఈ  అడవిక  రాజు  ఎవరరు?"దీర ర్ఘకరరసెం
అడిగేద. 

"పులరాజు!" చెపిల్పిసెంద ఓ కరక్రిగాడిద. 

"ఎపల్పిటినరుసెంచి?" 

"తెలీదరు-" 
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"నేనరు  చెబరుతానరు.  మా  తాత  మరుతాత్తతల
కాలసెంలో  ఈ  పులరాజు  తాత  రాజణసెం
చేశాడ.  తరరువాత ఇతని తసెండిద  అధికారసెం
చలాయిసెంచాడ.  అతడి  తదనసెంతరసెం
ఇపల్పిటి  పులరాజు  రాజణమలరుతరునాన్నుడ"

చెపిల్పిసెంద ఓ మరుసల గాడిద. 

"అనాణయసెం కాదా?!  ఇద ఎసెంత ఘోరమెగైన
అనాణయమో  చసూడసెండి!  కొసెంచెసెం
ఆలోచిసెంచసెండి-  ఎపుల్పిడూ పులజతే రాజణసెం
ఏలతే,  మరి  మగతా  జసెంతరువలక
రాజణమల అవకాశసెం ఎటల వసరుత్తసెంద? వాటిక
అసలరు  ఆ  అవకాశసెం  ఉసెండనే  ఉసెండదా?

ఎసెందరుకసెండదరు? ఎకకడినరుసెండి వచిచ్చసెంద ఈ
అసమానతవ్వసెం?!"  ఆవేశపడి  పోయిసెంద
దీర ర్ఘకరరసెం. 

అనిన్ను  గాడిదలసూ  మౌనసెం  వహిసెంచాయి:

చెవలరు  టపటపలాడిసెంచాయి;  తకలత
ఈగలరు  తలరుకనాన్నుయి;  దకకలరు
చసూశాయి.  "ఈ  అనాణయానిన్ను  నేనరు
ఖసెండిసరుత్తనాన్నునరు.  ఈ  సారి  మన  జతక
రాజణధికారసెం  దకాకలన్సుసెందేనని  నేనరు
ఏకగ క్రివసెంగా తీరాస్మనిసరుత్తనాన్నునరు!"  ఘోషిసెంచిసెంద

దీర ర్ఘకరరసెం. 

గాడిదలనీన్ను గరుసగరుసలరు పోయాయి. 

చివరిక ఓ పసెండ మరుసలగాడిద అడిగసెంద:

"నరువవ్వ  చెపిల్పిసెంద  వినడానిక  బాగరుసెంద
మనవడా!  కాని  రాజణమల  శకత్త
మనకసెండాలగా?!  అసెంత  నెగైపుణణసెం
మనకెకకడినరుసెండి  వసరుత్తసెంద?

పుటిట్టునపల్పిటినరుసెండి అణిగమణిగ సేవలరు చేసే
వాళలసెం  మనసెం!  మనక  అధికారసెం  ఎలా
పాప్రాపిత్తసరుత్తసెంద?  వచిచ్చనా  రాజణమలసెంతటి
శకత్తయరుకత్తలరునన్నువాడ మనలో లడే!" 

దీర ర్ఘకరరసెం  గటిట్టుగా ఓసెండద  పెటిట్టు  వెనరుక కాళలత
నేలని తనిన్నుసెంద: "మన శకత్తని మనమ తకకవ
అసెంచనా  వేసరుకసెంటరునాన్నుసెం!  తెలవిలోనరు,
బలసెంలోనరు  మనసెం  ఎవరికీ  తకకవ  కాదరు.
కాకపోతే మనసెం శాసెంత కామరుకలసెం- అసెంతే!

అసెంతెసెందరుక,  నాక  ఒకకసారి  అధికారసెం
యిమస్మనసెండి-  ఈ  పులరాజు  కసెంటే  బాగా
రాజణసెం చేసాత్తనరు!" చెపిల్పిసెంద ఆతస్మవిశావ్వససెంత.

యరువగాడిదలనీన్ను  అవనసెంటసూ  తలలసూ-

పాయి. "దీర ర్ఘకరరసెం! మా నాయకడ!" అని
నినాదాలరు చేశాయి. 
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మరరునాడ  మరుసల  గాడిదనరు  తీసరుకొని
అవనీన్ను పులరాజు దగగ్గరక పోయాయి.  ఇనిన్ను
గాడిదలనరు  ఒకకసారి  చసూడగానే  కాలక
బరుదద్ధ  చెపిల్పిసెంద  నకక  మసెంతద.  భలసూలకసెం
సగైనాణధికారి గసెందరగళసెంలో పడిసెంద. 

"ఏసెంటి  ససెంగత?"  అని  పులరాజు
గాసెండిదసెంచిసెంద.   యరువగాడిదలనీన్ను  ఆ
గాసెండిదసెంపుక భయపడాడ్డయి.  అయినా ఏవ
బయట  మాతదసెం  పడలదరు.  మరుసలగాడిద
వినయసెంగా పులరాజు చెవిలో జరిగనదసెంతా
చెపిల్పిసెంద. 

పులరాజుక  అదసెంతా  భల  వినోదసెంగా
అనిపిసెంచిసెంద.  అద  చిరరునవవ్వ  నవివ్వసెంద.

"ఉటిట్టుక  ఎగర  లనమస్మ,  సవ్వరాగ్గనిక
ఎగరురరుతాననన్నుదట!  రాజమకటసెం  నిజనిక
ఓ  మరుళల  కరీటసెం!  ఆశలరు  అసెందరికీ
ఉసెంటయి-  కలలరు  కనడసెంలో  తపుల్పిలదరు-
కానీ  అరర్హత లకసెండా అరరుక్రిలరు జసేత్త?  అద
మసూర ర్ఖతవ్వసెం అవతరుసెంద" అనన్నుద. 

"అలా  ఎసెందరుకనరుకసెంటవ  పులరాజ!

మాక  ఒకసారి  అవకాశసెం  ఇచిచ్చ  చసూడ
గదా?!  మసెం  సమరరురలమో,  కామో  నీకే

అరరమవతరుసెంద.  కాలసెం మారిసెంద-  ఇపుల్పిడ
పుటరుట్టుకతటే ఎవరసూ రాజులరు కారరు. రాజులరు
ఇకనరుసెండి  ఎనరున్నుకోబడతారరు.  జతని  బటిట్టు
శకత్తని  అసెంచనా  ఎసెందరుక  వేసాత్తవ?

భగవసెంతరుని సధృషిట్టులో అసెందరసూ సమానరుల!"

ఉపనాణససెం యిచిచ్చసెంద దీర ర్ఘకరరసెం. 

పులరాజుక  అరికాల  మసెంట  నెతత్తకెకకసెంద.

దీర ర్ఘకరరసెం  ఒకకతే  వచిచ్చ  ఉసెంటే  ఈ  పాటిక
ఒకక  పసెంజ  విసిరి  ఎకకడికో  పసెంపిసెంచి
ఉసెండేవాడ.  కాని అనిన్ను  గాడిదల  మరుసెందరు
తన పక్రితాపసెం పనిక రాదని తలచి, ఉదారసెంగా
పక్రివరిత్తసెంచాడ:  "మసెంచిద!  ఈ రోజు నరుసెండి
ఈ  అడవిక  రాజువి  నరువేవ్వ.  ఈ  అడవిని
వెయిణ  కళలత  కాపాడ.  ఇకనరుసెండి  నా
దగగ్గరిక ఏ సమసణ వచిచ్చనా,  దానిన్ను నీ దగగ్గరకే
పసెంపుతానరు" చెపాల్పిడ మరాణదగా. 

గాడిదలనీన్ను  విజయనాదాలరు  చేససూత్త  వెనకక
మళళ్ళయి. ససెంబరాలరు చేసరుకనాన్నుయి. 

అసెంతలోనే 'ఎవరో దొసెంగలరు మన అడవిలోని
ఎరక్రిచసెందనసెం  వధృక్షాలనరు  అకదమసెంగా 
తరలసరుత్తనాన్నురరు'  అని  వారత్త  మోసరుకొచిచ్చసెంద
కసెందేలరు. 
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వెసెంటనే కొనిన్ను  యరువ గాడిదలనరు తీసరుకొని
దొసెంగల  మీదక  దసెండయాతదక  వెళళ్ళసెంద
దీర ర్ఘ కరరసెం. 

కొనిన్ను  వసెందల  గాడిదలరు  ఒకకసారిగా  తమ
మీదక  రావడసెం  చసూసి,  భయపడి,

పారిపోయారరు దొసెంగలరు. దాసెంత గాడిదలనీన్ను
విజయోతన్సువాలరు జరరుపుకనాన్నుయి. 

కొనిన్ను రోజులక మదసెంచిన ఏనరుగరుల గరుసెంపు
ఒకటి  ఎకకడినరుసెంచో  వచిచ్చ,  అడవిలో
సత్తైస్త్వైరవిహారసెం  చేయడసెం  మొదలెటిట్టుసెంద.

కనిపిసెంచిన  చెటలనలాల  ధవ్వసెంససెం  చేసరుత్తనన్నుద.

చినన్ను  పాప్రాణరులనరు  కాళలత  తప్రాకేకసరుత్తనన్నుద.

ఘసెంకారాలత  ఎవరికీ  నిదద  పటట్టుకసెండా
చేసరుత్తనన్నుద.  

దీర ర్ఘకరారనిక  చాలా  కోపసెం  వచిచ్చసెంద.  యరువ
సగైనాణనిన్ను సమాయతత్త పరచిసెంద.  ఒకకసారిగా
ఏనరుగరుల  మీదక  దసెండెతత్తసెంద.  అయితే
ఎసెందరుకనో,  మరి   ఏనరుగరులరు  వటిక
భయపడలదరు.  అవనీన్ను  తరగబడాడ్డయి!

ఘసెంకరిససూత్త మీదక వచాచ్చయి! 

దాసెంత  చాలా  గాడిదలరు  భయపడి
పారిపోయాయి. 

దీర ర్ఘకరరసెం మటరుక ధగైరణసెంగా ఒక మదగజనిన్ను
నిలరువరిసెంచిసెంద.  దానిక తకకరగ,  దీర ర్ఘకరారనిన్ను
తసెండసెంత  ఎతత్త,  ఒకక  విసరురరు  విసిరిసెంద!

దాసెంత నడమరులరు విరిగనసెంత పనయిసెంద
దీర ర్ఘకరారనిక.  అయితే  దాని  అదధృషట్టుసెం:  అద
పులరాజు గరుహక దగగ్గరోల పడిసెంద! 

"పులరాజ!  శరణరు శరణరు  !  మన రాజణసెం
మీదక   ఏనరుగరులరు  దసెండెతాత్తయి.  నాశనసెం
చేసరుత్తనాన్నుయి. మీరరు వచిచ్చ కాపాడాల!" కాళరుల
జడిసెంచి పాప్రారిరసెంచిసెంద దీర ర్ఘకరరసెం. 

"నాకేసెం పని దీర ర్ఘకరీర?! నేనిపుల్పిడ ఈ అడవిక
రాజునరు కాదరు.  నరువేవ్వ  రాజువ;  కాబటిట్టు  ఆ
గొడవేదో  నరువేవ్వ   చసూసరుకో!"  అసెంటసూ
లోపలక పోయాడ పులరాజు. 

దీర ర్ఘకరరసెం  కాళళ్ళవేళళ్ళ  పడిసెంద:  "మహాపక్రిభో!

వటిని తలడసెం నా వలల  కావటేలదరు.  తమర
రకసెంచాల! పాహిమాసెం! పాహిమాసెం!" 

"అయితే  నాకేసెంటి  లాభసెం?"  విసరుగాగ్గ
అడిగాడ పులరాజు. 

"అయాణ!  మీ  రాజణసెం  మీర  ఏలరుకోసెండి.

మమరు,  గాడిదలసెం,  తపసరున్సు చేసరుకసెంటసెం;

మా బదతరుక మమరు బదతరుకతాసెం!" 
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"అదటల  కదరురరుతరుసెంద?  ఇనాన్నుళరుల  రాజణ
సరుఖాలరు  అనరుభవిసెంచావ;  ఇపుల్పిడ
శతరుక్రివలరు  దసెండెతత్త  వసేత్త,  రాజణసెం
వదద్దసెంటరునాన్నువ-  ఇద  అవకాశ  వాదసెం!"

పులరాజు  అనన్నుద. 

"మహాపక్రిభో!  బరుదద్ధ  వచిచ్చసెంద!  రాజణ కరీటసెం
అనన్నుద  మరుళల  కరీటసెం  అని  నాక తెలీదరు-
ఎవరరు చేసే పనరులరు వాళరుల చేయాల. సధృషిట్టులో
అసెంతా సమానసెం అనరుకనాన్నునరు;  కానీ పక్రిత
జసెంతరువకూ  దాని  సామరారరనిక  తగన
పనరులరు  కలల్పిసెంచి  ఉనాన్నుడ  భగవసెంతరుడ.

మమరు  గాడిదలసెం:  బరరువలరు  మోసే  పని
మాక  సరిపోతరుసెంద.  మీరరు  పులరులరు:
రోషసెంత  పోరాడటసెం  మీక  సరిపోతరుసెంద.

ఇక  పదసెండి:  ఆలసిసేత్త   మన  అడవి
సరవ్వనాశనసెం  అయిపోతరుసెంద"  అని
పాదాలసెంటిసెంద దీర ర్ఘకరరసెం. 

"అరరమయిసెందా!  అరర్హత లకసెండా అసెందలసెం
ఎకకదామనరుకోకూడదరు.  పనిక  తగన
అరర్హతనరు పెసెంపొసెందసెంచరుకోవాల.  ఇక రా! ఈ
ఏనరుగరుల  ససెంగత  చసూదాద్దసెం!"  పులరాజు
దానిన్ను   వెసెంటబెటరుట్టుకొని  ఏనరుగరుల  గరుసెంపు

దగగ్గరక వచాచ్చడ. 

దీర ర్ఘకరరసెం వెనకక తరిగ ఏనరుగరునరు
తనన్నుబోయిసెంద;  అయితే ఆలోగానే ఏనరుగరు
తసెండసెంత దానిన్ను ఎతత్త దసూరసెంగా విసిరసిసెంద.

"ఆయ్!  నా  సేన్నుహితరుడినే  తసెంతావా?!"

అసెంటసూ గాసెండిదసెంచిసెంద పుల.  ఆ గాసెండిదసెంపుకే
ఏనరుగరులక మతరుత్త సగసెం వదల పోయిసెంద. 

దీర ర్ఘకరారనిన్ను  విసిరసిన  ఏనరుగరు  మీదక
దసూకసెంద పులరాజు. 
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అసెంతే!  ఒకక  దబబ్బాకే  ఏనరుగరులనీన్ను  తక
మరుడచరుకని పారిపోయాయి. 

పులరాజు వాటి వెసెంటపడి తరిమాడ, అడవి
పొలమర దాకా. 

"పులరాజుకూ.. జగై!" అరిచిసెంద దీర ర్ఘకరరసెం. 

"జగై!  జగై!"  అని  అరిచాయి  మగలన
జసెంతరువలనీన్ను. 
ఇక  అటరుపెగైన  దీర ర్ఘకరరసెం   పక్రిశాసెంతసెంగా
ఆలోచిససూత్త  అడవిలోనే  మరుని  జీవనసెం
సాగసెంచిసెంద. 

రగైలవ్వ సేట్టుషన మరుసెందరు ససూకటరరునరు ఆపి హడావిడిగా అడిగాడ సరుబాబ్బారావ..

సరుబాబ్బారావ: అనాన్ను! ససూకటర సాట్టుసెండ ఎకకడసెంద?

శాసెంతారాసెం: చెబరుతానరు. నీ పరసెంటి తమరుస్మడూ?!

సరుబాబ్బారావ: నా పరరు సరుబాబ్బారావ. గబగబా చెపల్పినాన్ను! టగైస్త్రన వెళలపోతరుసెంద!

శాసెంతారాసెం: చెపాత్తనరు. మీ అమాస్మ నానన్నులరు ఏసెం చేసాత్తరరు!
సరుబాబ్బారావ: అమస్మ డాకట్టురరు, నానన్ను ఇసెంజనీరరు. అనాన్ను ససూకటర సాట్టుసెండ ఎకకడనాన్ను, తసెందరగా 
చెపుల్పి!
శాసెంతారాసెం: చెబరుతానరు. నీ పరరు మీద ఆసిత్తపాసరుత్తలమెగైనా ఉనాన్నుయా?

సరుబాబ్బారావ: అయోణ ఉనాన్నుయి! ఇసెంతకీ ససూకటరరు సాట్టుసెండ ఎకకడనాన్ను?
శాసెంతారాసెం: చెబరుతానరు. నరువవ్వ ఎసెంత వరక చదరువకనాన్నువ?

సరుబాబ్బారావ: ఇసెంజనీరిసెంగరు అయిపోయిసెంద. ససూకటరరు సాట్టుసెండ ఎకకడసెంటే ఇవనీన్ను 
అడగరుతావేమ?

శాసెంతారాసెం: చసూడ, నీ కటరుసెంబ పరిసిరత బాగరుసెంద; మీ అమాస్మ నానన్నులరు ఇదద్దరసూ ఉనన్నుత సిరతలో 
ఉనాన్నురరు, నీక చదరువ వచరుచ్చ, ఇసెంజనీరిసెంగ పూరిత్త చేశావ అయినా నీక ఇసెంత మాతదసెం తెలవి 
లదని నాక చాలా బాధగా ఉసెంద. ససూకటరరుక సాట్టుసెండ దాని కక్రిసెందనే ఉసెంటరుసెంద.

సరుబాబ్బారావ: ఆఊఁ!
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 పగ 
అనరువాదసెం : నారాయణ

చెగైనానరు  చిసెంగ  చకదవరరుత్తలరు  పరిపాలసరుత్తనన్ను
రోజులోల  'చెసెంగ-పాయ్-లన'  అనే  సాధారణ
వణకత్త ఒకడసెండేవాడ. 

అతనరు  తన  పని  తానరు  చేసరుకనేవాడ;

బరుదద్ధని  పదరునరుగా  ఉసెంచరుకనేసెందరుక
పక్రియతన్నుససూత్తసెండేవాడ.  అతనిక  ఒకరోజున
అదరుద్భుతమెగైన కల ఒకటి వచిచ్చసెంద. 

కలలో  అవలకతేశవ్వర  బోధిసతరుత్తస్త్వైడ

బౌదద్ధ కథ
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కనిపిసెంచాడ అతనిక: "రపు చిసెంగ సగైనాణలరు
మీ  ఊరిమీద  దాడి  చేసాత్తయి.  మీ
కటరుసెంబసెంలో  ఉనన్ను  పదహడ  మసెందలో
పదహారరు  మసెంద  పాప్రాణాలత  బయట-

పడతారరు. 

కానీ నీ రాతనరుసెండి మాతదసెం నరువవ్వ
తపిల్పిసెంచరుకోలవ.  'వాసెంగ-మా-టర్జి'  అనేవాడ
నినరున్ను  రపు  చసెంపసాత్తడ.  ఎసెందరుకసెంటే,  గత
జనస్మలో  నరువవ్వ  ఇరభగై  ఆరరు  సారరుల  కతత్తత

పొడిచి  చసెంపావ,  వాడిని'!  అని  చెపాల్పిడ
అతనిక!

'చెసెంగ-పాయ్-లన'  ఏమీ  అనలదరు.
బోధిసతరుత్తస్త్వైడ  ఇసెంకా  చెపాల్పిడ:  "అయితే
దీనినరుసెండి  తపిల్పిసెంచరుకనే  పదద్ధత  ఒకటి
ఉసెంద:  అదగైనా  ఎసెంతవరక  పనిచేసరుత్తసెందో,

తెలీదరు-  రపు  మధాణహాన్నునికలాల  చకకటి
విసెందరు ఒకటి తయారరు చెయిణ. 'వాసెంగ-మా-

టర్జి'  రాగానే అతనిన్ను నీత బాటరు భోజనానిక
ఆహావ్వనిసెంచరు.  ఆ  తరావ్వత,  అతనరు  నినరున్ను
చసెంపసెందరుక కూడా వలరు కలల్పిసెంచరు-  అటల
చేసేత్త,  మరి,  పరిసిరత  ఏమెగైనా
మారరుతరుసెందేమో". 

ఉదయానన్ను లచేసరిక కల ఇసెంకా సల్పిషట్టుసెంగానే
గరురరుత్తనన్నుద  'చెసెంగ-పాయ్-లన'క.  అతని
మనసరునరు ఆ కల ఏదో బాగానే పక్రిభావితసెం
చేసినటరులనన్నుద:  అతనరు  మెలలగా  బయటిక
పోయి,  రకరకాల  కూరగాయలరు,  సీవ్వటరుల,
సారాయీ  అనీన్ను  కొనరుకొకచిచ్చ
మధాణహాన్నునికలాల  గొపల్పి  విసెందరు  భోజనసెం
తయారరు చేశాడ. 

అసెంతలోనే  ఎవరో  తలరుపు  తటిట్టున  శబద్దసెం
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అయిణసెంద!  తలరుపుతీసేత్త,  బయట  ఎవరో
పరిచయసెం లని యోధరుడ ఒకడ నిలబడి
ఉనాన్నుడ. 

"నరువేవ్వనా,  'వాసెంగ-మా-టర్జి'?"  అడిగాడ
చెసెంగ-పాయ్-లన. 

"ఆశచ్చరణసెంగా  ఉసెందే,  నా  పరరు  నీకెటల
తెలరుసరు?  ఉతత్తరాన ఉనన్ను దసూరదేశసెం నరుసెండి
నేనరు ఇపుల్పిడే యీ ఊరోల అడగరుపెటట్టునరు."
అనాన్నుడ తలరుపు దగగ్గరి యోధరుడ. 

చెసెంగ  అతనిన్ను  ఇసెంటలక  ఆహావ్వనిసెంచి,  అతనరు
లోనిక  అడగరు  పెడతరుసెండగా  చెపాల్పిడ-

"సావ్వగతసెం! నీకోససెం విసెందరు భోజనసెం ఎదరురరు
చసూసరుత్తనన్నుద.  ఇదద్దరసెం  కలసి  భోసెంచేససూత్త
మాటలడకోవచరుచ్చ" అని. 

ఆశచ్చరణపోతరునన్ను  వాసెంగ క  అతనరు
మరుసెందరురోజు తనకొచిచ్చన కలనరు వివరిసెంచి,

చెపాల్పిడ-  "పోయిన  జనస్మలో  నేనరు  నినరున్ను
ఇరవెగై ఆరరు సారరుల కతత్తత పొడిచి చసెంపానరు.
కాబటిట్టు యీసారి నీవసెంతరు. ననరున్ను ఇరవెగై ఆరరు
సారరుల  పొడిచి చసెంపసెందరుకే  నరువవ్వ  ఇకకడిక
వచాచ్చవ.  ఒకసారి మనసెం భోజనసెం చేసేశాక,

అపుల్పిడ నీపని నరువవ్వ కానిసరుత్తవ.  మరుసెందరు

భోసెంచేదాద్దసెం." 

'వాసెంగ మాటర్జి' దానిన్ను గరురిసెంచే ఆలోచిససూత్త
కొదద్దసేపు  నిశశ్శబద్దసెంగా  ఉసెండిపోయాడ-

చివరిక  అనాన్నుడ-  "ఇదసెంతా  చాలా
చితదసెంగానరు,  గసెందరగళసెంగానరు  ఉనన్నుద.

నరువవ్వ  ననరున్ను  పోయిన  జనస్మలో  చసెంపావ;

మళీల  అసెందరుకగానరు  నేనరు  నినరున్ను  యీ
జనస్మలో చసెంపుతానరు;  అసెందరుక గానరు మళీల
వచేచ్చ జనస్మలో నరువవ్వ ననరున్ను చసెంపవా?-  ఇద
ఇటల పోతసూనే ఉసెంటరుసెంద కదా?  అసెందరుకని
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వదరుద్దల,  నేనరు నినరున్ను  చసెంపనరు.  ఏమెగైతే అద
కానియిణ"  అని తన కతత్తత చెసెంగ పాయ్ లన
వపు  మీద  ఇరవెగై  ఆరరు  చినన్ను  చినన్ను  గాటరుల
పెటట్టుడ-  "దీసెంత  మన  ఋణసెం
తీరిపోయిసెందని భావిదాద్దసెం!" అసెంటసూ. 

వాసెంగ మాటర్జి  అటల  తనక  భోజనసెం  పెటిట్టున
వాడిని  చసెంపక  వదలటమ  కాదరు,  తరావ్వత
కాలసెంలో అతనిక గొపల్పి  సేన్నుహితరుడ కూడా
అయాణడ. అతనే చెసెంగ క చెపాల్పిడ- "నేనరు
వచేచ్చదారిలో చసూశానరు:  అనసెంతమెగైన  చిసెంగ 
సగైనణసెం  ఇటరువెగైపుగానే  వసరుత్తనన్నుద.  వాళలసెంతా
కూక్రిరరులరు,  మెసెండివాళరుల.  తపల్పిక  ఈ
ఊరినసెంతా  నేలమటట్టుసెం  చేసరుకసెంటసూ
పోతారరు.  అసెందరుకని నరువవ్వ,  నీ కటరుసెంబసెం

మొతత్తసెం  వెసెంటనే  బయలరుదేరి  'సరు-చ'  క
చేరరుకోసెండి.  అకకడెగైతే  అసెంతా  భదదసెంగా
ఉసెండచరుచ్చ"  అని.  చెసెంగ పాయ్ లన  అతనరు
చెపిల్పినటేల  చేశాడ.  ఎవరికీ  ఏమీ  నషట్టుసెం
కాకసెండా  అసెందరసూ  క్షేమసెంగా  బయట
పడాడ్డరరు! 
అపకారానిన్ను  సదాద్భువనగానరు,  సేన్నుహసెంగానరు
మారరుచ్చకొనే  అవకాశసెం  మన  చేతరులోలనే
ఉసెంటరుసెంద.  పగతీరరుచ్చకోవటమా,  లక దానేన్ను
మెగైతదగా  మలచరుకోవటమా  అనేద
ఎపల్పిటికపుల్పిడ  మనమ  ఆలోచిసెంచరుకొని
నిరరయిసెంచరుకోవాల.  విధిరాతని  కూడా
మారచ్చ శకత్త మన మనసరుక ఉనన్నుదనటసెంలో
ససెందేహసెం లదరు! 

పదరసెంగసెం-79 క సరగైన జవాబరు పసెంపిసెంచిన 
వారరు ఒకకర!

ఎల. శజ, 50-B, MIGH,,పాత ససెంతష్ నగర 
కాలనీ, హెగైదరాబాదరు-59.

శజక ఈ మాసపు కొతత్తపలలని బహుమతగా 
పసెంపిసరుత్తనాన్నుసెం! శరుభాకాసెంక్షలరు!
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పిలపాక అబాబ్బాయి
 అనరువాదసెం - రాధ మసెండవ, ఉపాధాణయిని, రిషివాణలీ ససూకలరు, మదనపలల. 

అనగనగా అడవిక దగగ్గరగా ఉసెండే ఓ ఊళల
ఒక  భారణ-భరత్త  నివసిసెంచే  వాళరుళ్ళ.
దరురదధృషట్టుసెం,  ఎసెంత  కాలానికీ   పిలలలరు
కలగలదరు వాళళ్ళక!  

దాసెంత  భారణ  మానసికసెంగా
కధృసెంగపోయిసెంద.  "ఓ  చిటిట్టు  పిలలవాడిని
ఉయాణలలో  వేసి  ఊపి,  పెదద్ద  చేసాత్తమసెంటే
అసలరు  మనక  బిడేడ్డ  లకపోయెనే!"  అని
తరచసూ  భరత్తత  అసెంటసూ,  బాధపడతసూ

ఉసెండేద. 

ఒకరోజున  భరత్త  కటట్టులరు  కొటరుట్టుక  వదాద్దమని
అడవిలోక  వెళళ్ళడ.  అకకడ  అతనిక  ఒక
చెటరుట్టు  మొదరుద్ద  కనబడిసెంద.  అద  చాలా
మరుచచ్చటగా, చకకగా నరునన్నుగా ఉసెంద. 

అతనరు  దానిన్ను  నరిక  అటలనే  ఇసెంటిక
తీసరుకొచిచ్చ  భారణక  ఇచాచ్చడ-  "ఇదగ,

ఎసెంత  చకకగా  ఉసెందో  చసూడ.  దీనేన్ను
ఉయాణలలో  వెయిణ!  ఇదే  బిడడ్డడనరుకని,

రషణన జనపద కథ
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దీనేన్ను  ఊపుతసూ  జలపాటలరు  పాడకో!"

అనాన్నుడ. 

దానిన్ను  చసూడగానే  భారణక  ఎసెందరుకో
చెపల్పిలనసెంత  ససెంతషసెం  వేసిసెంద.  ఆమెకద
నిజసెంగానే  పిలలవాడిలాగా  అనిపిసెంచిసెందేమో
మరి!  భరత్త  చెపిల్పినటేల  ఆమె  ఆ  మొదరుద్దని
ఉయాణలలో వేసి ఓ నా చిటిట్టు పాపా“ ,  తెలలని
భరుజల  చిటిట్టు  బాబసూ,   నలలని  కళళ్ళ  నా
నానాన్ను,  నిదరురపోరా  నా  తసెండ ద  నిదరురపో,

హాయిగా  నిదరురపో"   అసెంటసూ   పాడి
మరురిసిపోయిసెంద.  

రసెండవరోజు కూడా అలాసెంటిదే మరో పాట
పాడిసెంద  ఆమె.  అయితే  మసూడవరోజున
పాట పాడతరుసెంటే ఊయలలో నరుసెంచి చినన్ను
పిలలవాడి ఏడపు వినిపిసెంచిసెంద.  ఆమె చాలా
ఆశచ్చరణపోయి భరత్తనరు కేకేసిసెంద-

చసూసేత్త  ఉయాణలలో  నిజసెంగానే  ఓ  చిటిట్టు
బాబరు!  తెలలటి భరుజలత,  నలలనలలని కళలత,

మరుదరుద్దగా ఉనాన్నుడ వాడ! 

భారాణభరత్తలదద్దరసూ  ఆ  బాబరుని  చసూసరుకని
చాలా ససెంతషపడాడ్డరరు.  పిలలవాడిక 'పిలపాక'

అని  పరరు  పెటిట్టు  అలాలరరు  మరుదరుద్దగా

పెసెంచరుకోసాగారరు.  
పిలపాక పెరిగ పెదద్దవాడయాణడ.  ఒకరోజున
వాడ వాళళ్ళ నానన్నుత "నానాన్ను,  నేనరు చేపలరు
పటేట్టుసెందరుక వెళతానరు.  నాక ఒక బసెంగారరు
పడవ,  ఒక  వెసెండి  తెడడ్డ  తయారరు  చేసి
ఇవవ్వవా?”  అని అడిగాడ. 

"సరలరా! అసెంతకసెంటేనా!" అని కొడక
అడిగన వాటిని సమకూరిచ్చ ఇచిచ్చ, చెరరువలో
చేపలరు పటట్టుమని పసెంపిసెంచాడ తసెండిద.  
ఇసెంక  చసూడాల!  పిలపాక రాతద-పగలరు  అదే
పనిగా,   ఎసెంత  ఇషట్టుసెంగా  చేపలరు  పటిట్టు
ఇవవ్వటసెం మొదలరు పెటట్టుడ తసెండిదక.  అనన్నుసెం
తనడానిక కూడా తీరిక లకసెండా పనే చేససూత్త
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పోయాడ  వాడ.   వాడిని  తలచరుకొని
వాళలమస్మక  పాప్రాణ సెం  కొటరుట్టుకనన్నుద-  బిడడ్డకోససెం
వేడి వేడి అనన్నుసెం వసెండకని, చెరరువ గటరుట్టుక
వెళళ్ళసెంద. 

“ఓ అబాబ్బాయ్,  పిలపాక!  నా చినిన్నుబాబసూ!

గటరుట్టుక  రా,  నానాన్ను!  ఎసెంత  రరుచికరమెగైన
భోజనసెం  తెచాచ్చనో  తెలరుసా,  తనాన్నువసెంటే
ఇసెంకా ఇసెంకా కావాలసెంటవ!"  అని పెదద్దగా
అరిచి చెపిల్పిసెంద. 

అమస్మ  గొసెంతరు  విని  పిలపాక  గటరుట్టుక
వచాచ్చడ.  భోజనసెం చేసి మళీళ్ళ చేపల వేటక
వెళళ్ళడ.  

చెరరువనరు  ఆనరుకొని  ఉసెండే  అడవిలోనే
'బాబాయాగా'  అనే  ఊచకాళళ్ళ  మసెంతదగతెత్త
ఒకతె  ఉసెండేద.   తలల  రావటసెం,  పిలపాకని
పిలవటసెం,  వాడ  బయటిక  రావటసెం,

భోజనసెం  తనటసెం  అసెంతా  చసూసిసెంద  ఆమె.

వాడిని  చసూసేత్త  ఆమెక  చాలా ఆశ  వేసిసెంద.

'వాడి  మాససెం  ఎసెంత  రరుచిగా  ఉసెంటరుసెందో'

అని ఆమెక నోరరు ఊరిపోయిసెంద. 

'ఎటల  అయినా వాడిని  చసెంపి  తనెయాణల'

అని ఆ మసెంతదగతెత్త   ఒక ససెంచిని,   ఇనరుప

చరువవ్వనరు  తీసరుకని  చెరరువ  గటరుట్టు  మీదక
వచిచ్చసెంద.  తలల లాగానే గొసెంతరు మారిచ్చ  "ఓ
పిలపాక,  నా చినిన్ను బాబసూ!  భోజనానిక రా,

నానాన్ను! ఎసెంత రరుచికరమెగైన తనరుబసెండారాలరు
తెచాచ్చనో చసూడ!" అని పిలచిసెంద. 

పిలపాక పాపసెం, అనరుమానిసెంచలదరు. 'తలల
పిలచిసెంద'  అనరుకనాన్నుడ;  ఒడడ్డక
వచాచ్చడ.  చివరి  నిమరుషసెంలో   పక్రిమాదసెం
కనిపెటిట్టు  పడవని  వెనకక  తపుల్పికనే  లోపు
బాబాయాగా కాసాత్త తన ఇనరుపచరువవ్వని పడవ
కొకేకనిక వేసి, ఒడడ్డక లాకకనన్నుద.

పిలపాకని  ఒడిసి  పటరుట్టుకని  తన  ససెంచిలో
కకకసెంద-  “హా!  ఇసెంక  నరువేవ్వసెం  చేపలరు
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పటట్టుగలవ?!  ఎసెంచకాక  నాక  ఆహారసెంగా
మారగలవ  గానీ!"  అసెంటసూ  ససెంచిని  తన
వపుక తగలసెంచరుకని,  దటట్టుమెగైన ఆ అడవి
లోపల ఎకకడో ఉనన్ను తన ఇసెంటిక మోసరుకెళళ్ళ
సాగసెంద. 

బాబాయాగా ఇలరుల చాలా దసూరమ.  ఇసెంటిక
పోతసూ  పోతసూ  ఉసెంటే-  పిలపాక  చాలా
బరరువ  ఉసెండే  పిలలవాడ  కదా-  అసెందరుకని
వాడిని  మోసరుత్తనన్ను  బాబాయాగాక  చాలా
అలరుపు వచిచ్చసెంద.  ఇసెంకా ఇలరుల చేరరుకోకనే,

దారి  మధణలో  ససెంచిని  పక్రికకన  పెటరుట్టుకని,

దాని పెగైన కాలరు వేసి, నిదదలోక జరరుకసెంద ఆ
మసెంతదగతెత్త.  
'ఏసెంటి, ససెంచి కదలటేలదరు?' అని గమనిసెంచిన
పిలపాక  మెలలగా  ససెంచిలోసెంచి  పాకతసూ
బయటక  వచాచ్చడ.  అయినా
అలసిపోయిన  మసెంతదగతెత్తక  వాడ
బయటికొచిచ్చన ససెంగత తెలీలదరు.  అపుల్పిడ
వాడ  ససెంతషసెంగా  ఊపిరి  పీలరుచ్చకొని,

అకకడే ఉనన్ను గరులకరాళళ్ళత ససెంచిని నిసెంపసి,

గబగబా చెరరువ దగగ్గరిక పరరుగరు పెటట్టుడ. 

ఆలోగా బాబాయాగా మలరుకనన్నుద.  మెలలగా

ససెంచిని  ఎతరుత్తకొని  ఇసెంటిక  చేరరుకనన్నుద.

ఇసెంటల ఉనన్ను తన కూతరురిని పిలచి, "ఇదగ,

ఈ బెసత్తవాడిని మన కొలమలో వేసి, చకకగా
వేయిసెంచి కూర వసెండ"   అసెంటసూ ససెంచిని
తలకక్రిసెందరులరుగా  చేసి  కొలమ  మరుసెందరు
విదలసెంచిసెంద. 

కానీ  పిలపాక  అసెందరులో  లడ!  వాడిక
బదరులరు  అకకడసెంతా  గరులకరాళరుళ్ళ  వచిచ్చ
పడాడ్డయి!  దాసెంత  బాబాయాగాక  పటట్టురాని
కోపసెం  వచిచ్చసెంద.   ఆ  పక్రిదేశసెం  అసెంతా
దదద్దరిలలటరుల  అరిచిసెంద:   “హు!  వేలెడసెంత
లవ;  నామీదే జతరుత్తలరు పక్రియోగసాత్తవా? నీక
సరగైన  గరుణపాఠసెం  నేరల్పికపోతే  నా  పరరు
బాబాయాగానే  కాదరు  చసూసరుకో!"   అని
అరిచిసెంద, చిసెందరులరు వేససూత్త. 
మళీళ్ళ  చెరరువ  గటరుట్టుక  వెళళ్ళసెంద.  ఈసారి
కూడా  తలలలాగే  నటిససూత్త  పిలపాకనరు
పిలవడసెం మొదలరు పెటిట్టుసెంద: “పిలపాక,  నా
చినిన్ను  బాబసూ!   ఒడడ్డక రా,  నానాన్ను!  నీక
రాతద భోజనసెం తెచాచ్చనరు!"  అని పిలచిసెంద. 

“నేనరు రానరు.   నరువవ్వ మా అమస్మవి కావ-

మసెంతదగతెత్త బాబాయాగావి.  నీ గొసెంతరు నాక
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బాగా తెలరుసరు.  మా అమస్మ గొసెంతరు సనన్నుగా
ఉసెంటరుసెంద"  అనాన్నుడ పిలపాక. 

బాబాయాగా  ఎసెంత  పిలచినా  పిలపాక
మటరుక ఒడడ్డక రాలదరు.  ఆమె పిలరుపుని
లెకక  చేయలదరు.   బాబాయాగా
ఆలోచిసెంచిసెంద-  తన  నాలరుకని,  గొసెంతరునరు
సనన్నుబరరుచరుకోవాలని  నిరరయిసెంచరుకసెంద.

వెసెంటనే కమస్మరి దగగ్గరక పరరుగతత్తసెంద:  

“కమస్మరీ,  కమస్మరీ!  నా నాలరుకని సనన్నుగా
చెయిణ- చాలా సనన్నుగా!"  అసెంద. 

అపుల్పిడా  కమస్మరి  "సర  సనన్నుబరరుసాత్తనరు.  నీ
నాలరుకని  ఈ  డాకల  మీద  పెటరుట్టు!"
అనాన్నుడ. 

బాబాయాగా  పొడవాటి  నాలరుకని  డాకల
మీద పెటిట్టుసెంద.  కమస్మరి తన సరుతత్త తీసరుకని
ఆమె  నాలరుక  సనన్నుబడేసెంత  వరకూ
అణగగొటట్టుడ.  

తరావ్వత  రోజున  బాబాయాగా  చెరరువ
గటరుట్టుక వచిచ్చసెంద. ఈసారి సనన్నుటి గొసెంతరుత
పిలచిసెంద-  "పిలపాక!  ఒడడ్డక రా,  నానాన్ను!
భోజనసెం చేదరుద్దవ గాని!"  అసెంద. 

గొసెంతరు  సనన్నుగా  ఉసెండటసెంత  తలల
వచిచ్చసెందనరుకనాన్నుడ  పిలపాక.  చసూసరుకో-

కసెండానే  ఒడడ్డక  వచాచ్చడ.  వెసెంటనే
బాబాయాగా  వాడిని  పటరుట్టుకని  ససెంచిలో
కకకసెంద:   “ఇపుల్పిడ ఇసెంక నరువవ్వ  ననరున్ను
మోససెం  చేయలవ!   నాక ఆహారసెం  కాక
మానవ!"   అని  ససెంతషసెంత  కేరిసెంతలరు
కొడతసూ ఇసెంటిక నడిచిసెంద. 

ఇక  ఈసారి  ఎకకడా  ఆగకసెండా  ఇలరుల
చేరరుకనన్నుద  ఆమె.  వెసెంటనే  కూతరురరుని
పిలచి, "ఇదగ, అమాస్మయ్! ఆ జతరుత్తలమారి
వాడిని తెచాచ్చనరు.   తవ్వరగా భోజనసెం సిదద్ధసెం
చెయ్!  నేనరు  వెళళ్ళ  దాప్రాక్షరససెం  తీసరుకని
వసాత్తనరు"  అని బయటక వెళళ్ళపోయిసెంద. 
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మసెంతదగతెత్త కూతరురరు కొలమని వెలగసెంచిసెంద.

ఒక పెదద్ద  కొయణ పెనానిన్ను తెచిచ్చ,  పిలపాకత
"ఒరయ్!  ఇదగ,  ఈ పెనసెం మీద పడకో;

నినరున్ను కొలమలో పెటిట్టు వేయిసాత్తనరు!"  అసెంద
కరకగా. 

పిలపాక  లచి  పెనసెం  మీద  కూరరుచ్చనాన్నుడ.

బాబాయాగా  కూతరురిక  చికాక  వేసిసెంద:

'అలా కాదరు!'  అని మొరటరుగా అరిచిసెంద.

పిలపాకని  పటరుట్టుకొని  పెనసెంమీద  నిలరువగా
పడకోబెటిట్టుసెంద.  వెసెంటనే  పిలపాక  ఈసారి
కాళరుళ్ళ రసెండూ పెగైక పెటట్టుడ-  

మసెంతదగతెత్త కూతరురిక తకకరగసెంద. "చసూడ,

చెబరుతరునాన్నునరు-  అటల  కాదరు,  పడకనేద!

ఇటల  పడకోవాల-"  అసెంటసూ  పెనసెం  మీద
కాళరుళ్ళ  చాచి  పడకనన్నుద.  మరరుక్షణసెం
పిలపాక పెగైక లచి, ఆమెత సహా పెనానన్నుసెంతా
మొతత్తసెంగా పటరుట్టుకని లపి,  కొలమలో పడేసి
మసూతపెటేట్టుశాడ! 

ఆమె  పెదద్దగా  కేకలరు  వేససూత్త  కొలమ  లోసెంచి
బయక దసూకబోయిసెంద.   వెసెంటనే పిలపాక
గభాలన్ను  అకకడనన్ను  బరరువెగైన  రోలరుని
ఒకదానిన్ను  ఎతత్త  కొలమ  మసూత  మీద

పెటేట్టుశాడ.  దాసెంత  ఇక  ఆమె  కాసాత్త
బయటక రాకసెండా అయిణసెంద.   

ఆ  వెసెంటనే  ఇసెంటలసెంచి  బయటక  పరరుగరు
పెటట్టుడ  పిలపాక.   అయితే  సరిగాగ్గ  ఆ
సమయానికే  అటరుగా  ఇసెంటిక  వసరుత్తనన్నుద
బాబాయాగా! దాసెంత  పిలపాక గబరుకకన ఓ
లావపాటి  చెటరుట్టునరు  ఎకక,  దాని  గరుబరురరు
కొమస్మలోల దాకకనాన్నుడ.  

బాబాయాగా  తటలరున  ఇసెంటలక  పోయి
మరుకకత గాల పీలచ్చ, "ఆహా! ఎసెంత మసెంచి
వాసన!"  అని మెచరుచ్చకనన్నుద.  ఆపెగైన నేరరుగా
కొలమలోసెంచే  మాసెంసానిన్ను  బయటిక  తీసి
తని,  ఎమరుకలనరు  బయట  పారససూత్త
"పిలపాక,  నా చినిన్ను బాబసూ,  నీ మాసెంసానిన్ను
తధృపిత్తగా తనాన్నునరు!  నీ రకాత్తనిన్ను కడపునిసెండా
తాగానరు!  చసూశావా!"   అని
గసెంతరులయసాగసెంద.  

చెటరుట్టు  మీదరునన్ను  పిలపాక  ఇసెంక  ఆపుకోలక
"ఆఊఁ, చసూశానరుల! ఇసెంక ఇపుల్పిడ కక్రిసెంద పడి
పొరరుల!  నరువవ్వ  తనిసెంద  నీ  కూతరురరు
మాసెంసానిన్ను!"  అనాన్నుడ గటిట్టుగా. 

ఆ  మాటలరు  వినగానే  బాబాయాగా  తల
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పెగైకెతత్త  పిలపాకని  చసూసిసెంద.  ఆమెక
ఎకకడలనసెంత కోపసెం వచిచ్చసెంద.  విపరీతమెగైన
కసిత  బాబాయాగా  నలలగా  మారిసెంద:

వికధృతసెంగా అరరుససూత్త చెటరుట్టు దగగ్గరిక వెళళ్ళ, తన
పళళ్ళత కాసెండానిన్ను కచకచా కొరికసెంద. 

అయితే  అద  చాలా  దధృఢమెగైన  చెటరుట్టు-
అసెందరువలల  కొరికీ  కొరికీ  మసెంతదగతెత్త  పసెండల
విరిగాయి  కానీ  చెటరుట్టు  మటరుక  చెకక
చెదరలదరు. 
అపుల్పిడిసెంక  బాబా  యాగా  దగగ్గరలోనే  ఉనన్ను
కమస్మరిని పిలచిసెంద: “కమస్మరీ,  కమస్మరీ! తవ్వర
తవ్వరగా  నాకొక  ఒక  గటిట్టు  ఉకక  గొడడ్డలని
తయారరు చేసి ఇవవ్వ!" అని అరిచిసెంద. 

కమస్మరి  భయపడి,  గబగబా  ఒక  గొడడ్డలని
తయారరు చేసి ఇచాచ్చడ.  దానిత చెటరుట్టునరు
నరకడసెం  మొదలరు  పెటిట్టుసెంద  బాబాయాగా.

అయితే పిలపాక ఎకకన చెటరుట్టు చాలా గటిట్టుద.

దాసెంత  కాసేపటికే  గొడడ్డల  పదరునసెంతా
పోయిసెంద. 

అపుల్పిడిసెంక బాబా యాగా మసూలరుకకసెంటసూ
కమస్మరిని  పిలచి,  గొడడ్డలక  పదరునరు
పెటట్టుమనన్నుద.  కమస్మరి  పదరునరు  పెటిట్టు  ఇచాచ్చక

దాసెంత మళీళ్ళ చెటరుట్టునరు  నరకటసెం మొదలరు
పెటిట్టుసెంద. 

ఆలోగా  చెటరుట్టు  కొమస్మలోల  ఉనన్ను  పిలపాక
దగరులరు పడటసెం మొదలరు పెటట్టుడ. 'పూరిత్తగా
ఆలసణసెం  కాకమరుసెందే  తననరు  తానరు
రకసెంచరుకోవాల! కానీ ఎలాగ? ఈ మసెంతదగతెత్త
బారినరుసెండి ఎలా తపిల్పిసెంచరుకోవాలబాబ్బా',  అని
ఆలోచిససూత్త ఆకాశసెంలోక చసూశాడ పిలపాక.

అసెంతలో దసూరసెం నరుసెండి ఓ బాతరుల గరుసెంపు
ఆటరువెగైపుగా  వససూత్త  కనిపిసెంచిసెంద.  వాటిని
చసూడగానే  అతనిక  ఓ  మసెంచి  ఆలోచన
వచిచ్చసెంద-  

ఆ బాతరుల గరుసెంపు తనరు ఉనన్ను చెటరుట్టు దగగ్గరిక
రాగానే "పిక్రియమెగైన ఓ బాతరులాలరా! మీరసెంతా
తలా  ఒక  ఈకా  విదలసెంచసెండి-  వాటిత
రకకలరు  తయారరు  చేసరుకసెంటనరు-  ఆపెగైన
మీత పాటరు ఎగరి నా తలలదసెండక్రిల దగగ్గరక
వెళత్తనరు.  అకకడ మీక గసెంజలరు తీసి ఇచిచ్చ,

అటల  మీ  రరుణసెం  తీరరుచ్చకసెంటనరు!"
అనాన్నుడ.  అద  విని   బాతరులరు  తలా  ఒక
ఈకా  విదలాచ్చయి.   పిలపాక  అనీన్ను
కలరుపుకసెంటే,  వాటిత  ఒక  పెదద్ద  రకక
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తయారగైసెంద. 

ఆలోగా బాబాయాగాక ఇసెంకా చాలా కోపసెం
వచిచ్చసెంద.  చెటరుట్టునరు ఇసెంకా వేగసెంగా నరకటసెం
మొదలరు పెటిట్టుసెంద.  అయితే పిలపాకక ఇసెంకా
రసెండో  రకక  కావాల!  'ఎలాగ?'

అనరుకసెంటరుసెంటే  అటరుగా  మరో  బాతరుల
గరుసెంపు వచిచ్చసెంద.  

“పిక్రియమెగైన  బాతరులాలరా!   మీరసెంతా  తలా
ఒక ఈక విదలసెంచసెండి-  వాటిత ఇసెంకో రకక
తయారరు చేసరుకని, నా తలలదసెండక్రిల దగగ్గరక
వెళతానరు.  అకకడక వెళళ్ళక మీక గసెంజలరు
ఇచిచ్చ రరుణసెం తీరరుచ్చకసెంటనరు!"  అనాన్నుడ.

అవి కూడా తలా ఒక ఈకనరు విదలాచ్చయి.

పిలపాక గబగబా ఇసెంకో రకకనరు  తయారరు
చేసరుకని,  ఆ బాతరుల గరుసెంపు సహాయసెంత
ఎగరిపోయాడ.  

అయితే  కోపసెం  ఎకకవెగైన  బాబాయాగా
ఇదసెంతా  గమనిసెంచలదరు!  అటసూ  ఇటసూ
చసూసరుకోకసెండా చెటరుట్టు కాసెండానేన్ను నరరుకతసూ
పోయిసెంద.  తనరు   నరరుకతరునన్ను  ఆ  చెటరుట్టు
ఎటరు  వెగైపు  పడతసెందో  కూడా

చసూసరుకోలదామె-  చివరిక  అద  పోయి
బాబాయాగా  మీదే  ధడాలరున  పడిసెంద!

దబబ్బాక  ఆ  చెటరుట్టు  కక్రిసెంద  నలగపోయి
మసెంతదగతెత్త కాసాత్త చచిచ్చపోయిసెంద.  

అటరుపెగైన  మెలలగా  బాతరులని  పటరుట్టుకని,

ఎగరురరుకసెంటసూ  ఇసెంటిక  చేరరుకనాన్నుడ
పిలపాక.  ఆ  సరిక  వాళల  అమాస్మ  నానాన్ను
ఇదద్దరసూ  భోజనసెం  చేసరుత్తనాన్నురరు.  పిలపాక
రావటసెం  చసూసి  వాళరుళ్ళ  ఎసెంతగానో
ససెంతషపడాడ్డరరు. 
గబగబా  బయటిక  వెళళ్ళ  బాతరులనిన్నుటికీ
కధృతజజ్ఞాతలరు  తెలరుపుకనాన్నురరు.  అనిన్నుటికీ
గసెంజలరు వేశారరు. 
అవనీన్ను  కూడా  "కావ్వక!  కావ్వక!”  అసెంటసూ
ససెంతషసెంగా గసెంజలని తనేసి, వడోకలరు చెపిల్పి
ఎగరిపోయాయి. 

అటరుపెగైన వాళలమస్మ పిలపాకక చకకని వేడివేడి
భోజనసెం  వడిడ్డసేత్త,  అద  తసెంటసూ  జరిగన
కథసెంతా చెపాల్పిడ పిలపాక.  అద విని వాళల
అమాస్మ  వాళరుళ్ళ  ఎసెంత  ఆశచ్చరణపడాడ్డరో-మీరరు
అకకడసెంటే తెలసేద! 
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పదరసెంగసెం-80
నిరవ్వహణ: డా. సిరి, మరాణలగసూడ, నల గ్గసెండ జలాల, తెలసెంగాణ రాషట్టుస్త్రసెం

1 2 3

4 5 6 7

8 9

10 11

12 13

14

నిలరువ:

1.చేనేతక పక్రిసిదద్ధమెగైన సరలసెం: తన పరరులో కూడా 
చీరనరు దాచరుకసెంటరుసెంద! (3)

2. ఆడవాళరుల చేతరులక ధరిసెంచేద (2)

3. ఆసెంధదపక్రిదేశ లో, లడూడ్డలక పరరుగాసెంచిన రవ 
పటట్టుణసెం (3)

5. రాక్షసిక పుసెంలసెంగసెం (4)

7. జతరలో పిలలలసెంతా ఇషట్టుసెంగా ఎకేకద (5)

9. కరారటకలో 'పెనాన్నుర' అని పిలరువబడే నదని మన 
రాషట్టుస్త్రసెంలో ఇలా పిలరుసాత్తసెం (2)

11. కోయిల మరో పరరు తలకక్రిసెందరులెగైయిణసెంద (3)

12. ఏడ రోజుల ఇటల పిలరుసాత్తరరు? (2)

13. 'పతద' కక్రిసెంద నరుసెండి పెగైక (2)

అడడ్డసెం-నిలరువ ఆధారాల సహాయసెంత ఈ 
గడలనరు నిసెంపగలరమో చసూడసెండి. నిసెంపిన 
పదరసెంగానిన్ను, కేవలసెం పోసరుట్టుకారరుడ్డపెగై  రాసి, మాక 
అసెందేటరుల పసెంపసెండి.  మీ బడి పరరు, తరగత, 

మీవాళల  ఫోనరు నసెంబరరు  తపల్పిక రాయసెండి. సరగైన 
సమాధానసెం రాసి ఎసెంపికెగైన మరుగరుగ్గరరు పిలలలక  
కొతత్తపలల - 82 ని  బహుమతగా పసెంపిసాత్తసెం!

అడడ్డసెం
2. పిలలలన్ను అతగా మరుదరుద్ద చేయటసెం (3)

4. రాజులక రాజు (3)

6. 'అసెందరసెం'లో మొదటి అక్షరసెం మాయమెగైసెంద (2)

8. వసెంద వేలరు! (2)

9. పాలనరు తడేయగా వచేచ్చద (3)

10. వరరుస తపిల్పిన 'సరునన్నుమరు' (3)

12. వాడక భాషలో మొదటి పదసెం (3)

13. తరగబడిన 'రాతద' (2)

14. 'పటట్టుణసెం' వాడక భాషలో-(2)



పప్రసలస్తతసం అసందలబాటలలో ఉనర్నె కొతస్తపలల్లో పిప్రసంటల పుసస్తకాల వివరలల:

కక్రమ
ససంఖజ్యే

వివరలల ఒక సట లోన
పుసస్తకాల ససంఖజ్యే

సరకులో ఉనర్నె
సటలల్లో

(సలమారలగా)

వెల (రన)

(పోసరజి అదనసం)

1 2011 Set 11 50 220

2 2012 Set 11 30 220

3 2013 Set 7 25 175

4 2014 Set 10 600 250

5 2015 Set 7 1400 175

వివరలకోససం ససంపప్రతిసంచసండి                                                                                                                :

కొతస్తపలల్లో పప్రచలరణలల
1-127/A, యసం ఆర్ వో ఆఫీసల దగగ్గర,

చెనర్నెకొతస్తపలల్లో, అనసంతపురమల జిలల్లో- 515101

Phone: 7702877670, 9000453887

Our Bank Account Details:
SB A/c : Kottapalli prachuranalu
A/c No: 62320333310
State Bank Of Hyderabad,
Dharmavaram Branch
IFSC: SBHY0020902

కొతస్తపలల్లో కథల పుసస్తకాలనల ఇసంటరర్నెటల్లో పూరస్తగా ఉచితసంగా చదవచలచ, డౌనల్లోడు చేసలకోవచలచ!

ససందరరసంచసండి: http://kottapalli.in. మెయిలల దార్వర ససంపప్రతిసంచసండి: team@kottapalli.in

సర్వగతసం!

కొతస్తపలల్లోలో  పిలల్లోల రచనలకు పాత్రాధానజ్యేత ఉసంటలసంద. ఈ పుసస్తకసంలో దాదాపు సగసం కథలల పిలల్లోలల 
రసినవి; మిగిలనవి పిలల్లోలకోససం పెదల్దీలల రసినవి.  బొమర్మాలల  వేసిన  వాళలళ్ళు   మటలకు    యలవకులల.  

పిలల్లోలనల కలవటసం, వాళల్లోతో తెలలగలలో కథలల  రయిసంచటసం, బొమర్మాలల వేయిసంచటసం, వాళలళ్ళు  పసంపిన 
కథలర్నె,  బొమర్మాలర్నె  సరదదల్దీ  మిగత పిలల్లోలసందరకీ  నచేచటలల్లో  పుసస్తకాలలగా తయారల చేయటసం, 

దానకోససం ఓపెన్  సోరలన్సు  ఉపకరణాలనల వాడటసం, కథలర్నె అసందరన ఉచితసంగా చదలవుకునటలల్లో  
ఇసంటరర్నెట లో  పెటరటసంతోపాటల,  కొనర్నె   పప్రతలలల  అచలచ వేయటసం  మాకు   ఇషరసం. అసందర  మేలన  
కోర  చేస   ఈ పనలో  మీరన పాలలపసంచలకోసండి.  సయసం చేయసండి.  పిలల్లోల  కథల పప్రపసంచానకి   
సర్వగతసం !

http://kottapalli.in/


ఫఫ్యాట్ పౌడర్ 
"మా అమామ్మాయితో  మాకేమీ కషషష్టం లేదదుర!" అష్టంటటూ ఇష్టంటట్లోకొచచ్చాడు సదుబబ్బారవ. 

'ఏష్టం అలాగ?' అనన. 
'ఏమదుష్టంద, పప్రొదదుద్దునే ఏడష్టంటికలాట్లో బసదుస్సు వచచ్చాసదుసష్టంద, బడకెళట్లోపోతదుష్టంద. మళట్లో రతత్రి మష్టం ఇష్టంటి కొచచ్చా కొష్టంచష్టం 
సరదుద్దుకుననక, ఎనిమిదష్టంటిక- ఇష్టంటికొసదుసష్టంద. ఓ రష్టండు గష్టంటలదు చదదువకొని ఇష్టంక పడుకోవటమ!" చపప్పాడు. 

"రతత్రి ఎనిమిదౌతదుష్టంద? అష్టంతవరకూ ఏష్టం పని?!" అనన. 
"అటట్లో అష్టంటవష్టంటి? ఐఐటీ బఫ్యాచ్ కద, కషషపడాల! ఇపప్పాడష్టంటే ఇదష్టంకా ఎనిమిదో కాట్లోస. అష్టందదుకని ఎనిమిద! 

పదో కాట్లోసదు పిలట్లోలకెకైతే పద అవతదుష్టంద!" అననడు సదుబబ్బారవ న కళదుట్లో తెరిపిసటూస. 
"మరి వష్టంట-తష్టంట..?!" నసిగ. 

"పప్రొదదుద్దున టిఫిన్ ఒకక్కటీ మనష్టం పెటషల. మిగతావనన వాళట్లో చటూసదుకుష్టంటరదు!" 

"అయిన ఇష్టంటి వష్టంట శశ్రేషషష్టం కద, పిలట్లోలదు- సమతదుల ఆహారష్టం- ఆరోగఫ్యాష్టం- అనన.." అనననదు నేనదు. 
"మన కష్టంటే వాళట్లో వష్టంటే నయష్టం. నకో సష్టంగత చపప్పాన, వాళట్లో వష్టంట తనటష్టం మొదలెటషక మా పప కొష్టంచష్టం ఒళదుట్లో 
చసిష్టంద; బదుగగ్గలదు నదునదుపెకాక్కయి; బరదువ పెరిగష్టంద-ఇపప్పాడు ఎష్టంత ఆరోగఫ్యాష్టంగ ఉష్టందో తెలదుస, మన ఇష్టంటట్లో పెటేషద
దని మదుష్టందదు ఎష్టందదుకూ పనికరదదు!" 

"అవన, అష్టంత మాఫ్యాజిక్ భోజనష్టం ఏమదుష్టంటదుదబబ్బా? ఓ పని చయిఫ్యా సస్వామీ, నకు పణఫ్యాష్టం ఉష్టంటదుష్టంద- వాళట్లో వష్టంట 
రహసఫ్యాష్టం కనదుకొక్కచచ్చా చపప్పా- మా పపన అటట్లో బొదదుద్దుగ చససష్టం, న పేరదు చపప్పాకొని!" అనన నవస్వాతటూ. 

"ఏష్టం లేదదు, 'ఫఫ్యాట్ పౌడర్' దొరదుకుతదుష్టంద ఒకటి. తనే వష్టంటలో అద కలపితే, పిలట్లోలష్టంతా ఇటట్లో బలష్టంగ అవతారట.

వాళట్లో బళట్లో వాడేద అద-  నేనదు ఎపప్పాడో కనదుకుక్కనననదు!" చపప్పాడు సదుబబ్బారవ గరస్వాష్టంగ. 

"అదెకక్కడా వినలేద, పోప్రొటీన్ పౌడరేమ-అయిన అద శాకాహారమా, మాష్టంసహారమా? మష్టంచదో, కాదో? మష్టం 
తనచచ్చా, లేదో?" అష్టంత గొపప్పా పడకైతే గవరనమష్టంటదువాళటూట్లో దనిన వాళట్లో వష్టంటలోట్లో కలపచదుచ్చాగ?! అయిన ఆ పడేదో
వసి పెటిషనవాళదుళ్ళు అసలదు అననష్టం, పపప్పా, కూరలదు అనన పెడుతదుననరో, లేదో!" అనన అనదుమానష్టంగ. 

"న చదససష్టం వదలవా?! అనన అనదుమానలే నకు. అష్టందదుకే ఇటట్లో ఉననవ!" కసిరడు సదుబబ్బారవ "పోయొసస,  
అమామ్మాయిని కష్టంటి డాకషరదు దగగ్గరిక తీసదుకెళట్లోలట-  వాళళ్ళు బడవాళదుట్లో ఉతసరష్టం పెటిష పష్టంపరదు!" 

"మరి అష్టంత ఆరోగఫ్యాష్టంగ ఉష్టందననవ గదర,  ఫఫ్యాట్ పౌడర్ కష్టంటి మీద పని చయఫ్యాద? " అని నవస్వాశా తేలగగ్గ. 
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